
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva - figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

szóló 2016. évi XC. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra - a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

1. A rendelet hatálya 

 

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

Önkormányzat), az Önkormányzat szerveire, az Önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervekre, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített 

magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre.  

 

2. A költségvetés címrendje 

 

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

 

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

költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 

 

a) önállóan működő és gazdálkodó:  Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

b) önállóan működő:   Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha. 

 

II. FEJEZET 

 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

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

testület) az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 

 

395.012.152 Ft költségvetési bevétellel, 

606.370.511 Ft költségvetési kiadással, 

  211.358.359 Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg. 

 

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

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

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

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 



(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési cél 

szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat felhalmozási cél 

szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 

ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) 

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 

saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. 

 

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

megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével 

együtt a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az Önkormányzatnak az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton 

kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza. 

 

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

8. melléklet tartalmazza. 

 

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

jellegű ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

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

 

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

 

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

személyi jellegű kiadásai tartalmazzák. 

 

III.  FEJEZET 

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

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

Polgármester a felelős. 

 

(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. 

   

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

bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.  

  

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

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

köteles jelenteni az Önkormányzat Jegyzőjének. 

 

(3) A költségvetési szervek:  

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

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

 

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

felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

(5) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek:  

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

támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják 

fel;  

b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű 

használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.  

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.  

 

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

kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak 

a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény 

biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 

 

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

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

Képviselő-testület jóváhagyását követően. 

 

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

Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni. 



  

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:  

a) kezességet nem vállalhatnak, 

b) értékpapírt nem vásárolhatnak,  

c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,  

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

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

nem veszélyezteti,  

e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.  

 

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

nyújthatnak. 

 

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

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

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

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

intézmény tekintetében is köteles betartani.  

   

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

keretében szellemi tevékenységnek, szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 

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

munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett 

köthetnek szerződést: 

a) szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv 

alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető, 

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

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

szervezettel szerződést köthet. 

 

11. § (1) A Képviselő-testület a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek a vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

(a) köztisztviselői illetményalap mértéke megegyezik a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló hatályos törvényben meghatározott összeggel, 

b) a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő illetményalapjának 

20%-a (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 

Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével), 

c) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete megegyezik a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló hatályos törvényben meghatározott összeggel, 

d) a köztisztviselők juttatására a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

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

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

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

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban - figyelemmel a Kttv. 236. § (5) 

bekezdésében foglaltakra, a jegyzői kinevezésen túlmenően - a gazdasági vezető részére 

engedélyezi vezetői kinevezés adását. 

 

5. A gazdálkodási feladatok ellátása, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

12. § (1) Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv 

gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat 



részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási 

megállapodások tartalmazzák. 

 

(2) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal köteles folyamatosan ellenőrizni. 

 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a 

saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének 

megszervezéséről. 

 

6. Záró és vegyes rendelkezések 

 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. 

január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon – a Kakucsi Polgármesteri Hivatal folyosóján 

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

kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról szóló 8/2016. (V. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról szóló 8/2016. (V. 03.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységek közül 

a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatosan a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatokat az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65.), 

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését az NHKV 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) 

végzi.  

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezése kezelés vagy ártalmatlanítás céljából 

a) a háztartási hulladék, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő 

hulladékból a vegyes hulladék (továbbiakban: vegyes hulladék) esetében: a Hírös 

Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248.) által üzemeltetett, Cegléd, 

0411.; 0412. helyrajzi szám alatt található 

b) az elkülönítetten vagy szelektíven gyűjtött hulladékok esetében: az NHSZ OKÖT 

Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Szent István út 133.) által üzemeltetett, Dabas, 0108/2. 

helyrajzi szám alatt található  

hulladéklerakó helyeken történik.” 

 

2. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) A települési szilárd hulladékok közül a vegyes hulladék elszállítása hetente egy 

alkalommal, keddi napon, a hulladék tömörítésére alkalmas gépjárművel történik. 

(2) Az elkülönített és lomhulladékok gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket a 12. és 

13. §-ok tartalmazzák. 

(3) Alkalmazható gyűjtőedények: 

a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet,   

b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet,   

c) 110 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edényzet, vagy annak hiányában maximum 80 

liter befogadóképességű, a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák 

d) 240 literes hulladékgyűjtő edényzet, 

e) 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet.  

(4) A gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 

a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet esetén: legfeljebb 13 kg,  

b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet esetén: legfeljebb 18 kg, 

c) 110 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edényzet, vagy maximum 80 literes gyűjtőzsák 

esetén: legfeljebb 25 kg, 

d) 240 literes hulladékgyűjtő edényzet esetén: legfeljebb 40 kg.  



(5) A vegyes hulladék elszállításának napján az a hulladék kerül elszállításra, melyet az 

ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a (3) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben - 

a (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a szállítás napján 07 óráig a 

közterületre kihelyez a saját tulajdonában lévő, vagy a Közszolgáltatótól bérelt és a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben. 

(6) Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja 

teljesíteni, e tényről a honlapján, vagy az Önkormányzat honlapján és hirdetményi úton 

értesíti az ingatlanhasználókat.  

(7) Az elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező megszűnését 

követő legkésőbb 48 órán belül elvégzi.” 

 

3. § A Rendelet 12. §-ának (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A települési szilárd hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött (újrahasznosítható) 

hulladék szállítása havonta egy alkalommal, minden hónap utolsó csütörtökén, 07 órától – 19 

óráig történik.   

(4) Az a hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé 

az (5) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben - a (6) bekezdésben meghatározottak 

figyelembevételével - a szállítás napján reggel 07 óráig a közterületre kihelyez.” 

 

4. § A Rendelet 12. §-a kiegészül a következő - (10)-(12) bekezdésekben foglalt - 

rendelkezésekkel: 

 

„(10) A biológiailag lebomló hulladékot biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban lehet az 

elszállítás céljából a közterületre kihelyezni. 

(11) A zöldhulladékot az ingatlanhasználóknak elsősorban komposztálással kell 

újrahasznosítaniuk, melyhez az igénylőknek az Önkormányzat biztosított 

komposztálóedényeket. 

(12) A zöldhulladék elszállítása április 1-jétől november 30-áig havonta legalább egy 

alkalommal, a zöldhulladékok közül a fenyőfa hulladék elszállítása januárban két alkalommal, 

a Közszolgáltató és az Önkormányzat által közösen meghatározott időpontban történik.” 

 

5. § A Rendelet 13. §-ának (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A lomhulladék ingatlanoktól történő legfeljebb évi kétszeri átvétele, összegyűjtése és 

elszállítása, a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó által közösen, előre egyeztetett 

időpontban történik. 

(5) A lomhulladékot az ingatlan előtt úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és 

gyalogosforgalmat ne akadályozza, a szállító jármű által jól megközelíthető legyen, a 

zöldterületet, valamint az egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás 

veszélyének előidézésével.” 

 

6. § (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti, azonban rendelkezéseit 2017. február 1-jétől kell alkalmazni. 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon – a Kakucsi Polgármesteri Hivatal folyosóján 

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

kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

http://www.kakucs.hu/


Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § 

(1) bekezdés d) pontjában, a 23. § (1) bekezdésében, valamint a 24. § (9) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 

Rendelet) jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja.  

 

2. § A Rendelet 11. § (3)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[„KAKUCS DÍSZPOLGÁRA” és „KAKUCSÉRT ÉRDEMÉREM” díjak esetén] 

„(3) A „Kakucsért Érdemérem” adományozására történő javaslatokat minden évben 

legkésőbb február 15-éig, míg a „Kakucs Díszpolgára” Címre történő felterjesztést június 15-

éig lehet megküldeni - részletes érdemi indoklással - a polgármesternek, aki azokat beterjeszti 

a Képviselő-testület elé döntésre. 

Mindkét határidő jogvesztő, az elteltük után megküldött javaslatokat az elbírálás során 

figyelmen kívül kell hagyni.” 

 

3. § A Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[„Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető Díj esetén] 

„(2) A díjazott személyére az általános iskola igazgatója tesz javaslatot legkésőbb a tárgyév 

április 30-áig, mely javaslatot a polgármester beterjeszti a Képviselő-testület elé döntésre.” 

 

4. § A Rendelet 16. §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel: 

 

[„Kakucs Élsportolója” Kitüntető Díj esetén] 

„(7) A díj odaítélésére - a 11. § (2) bekezdésében megjelölt személyek, szervezetek javaslatán 

túl  - a községben működő sportegyesületek vezetői, a testnevelő-tanárok tehetnek javaslatot.  

Az indokolással alátámasztott javaslatokat a szervek, személyek minden évben legkésőbb 

február 15-éig juttathatják el a polgármesterhez, aki azokat beterjeszti a Képviselő-testület elé 

döntésre. A határidő jogvesztő, az eltelte után megküldött javaslatokat az elbírálás során 

figyelmen kívül kell hagyni.” 

 

5. § A Rendelet 17. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[„Az év Sportolója” Kitüntető Díj esetén] 

„(6) A díj odaítélésére - a 11. § (2) bekezdésében megjelölt személyek, szervezetek javaslatán 

túl  - a községben működő sportegyesületek vezetői, a testnevelő-tanárok tehetnek javaslatot.  

Az indokolással alátámasztott javaslatokat a szervek, személyek minden évben legkésőbb 

február 15-éig juttathatják el a polgármesterhez, aki azokat beterjeszti a Képviselő-testület elé 

döntésre. A határidő jogvesztő, az eltelte után megküldött javaslatokat az elbírálás során 

figyelmen kívül kell hagyni.” 

 

6. § A Rendelet 17/A. és 17/B. §-ai helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

[„Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” Kitüntető Díj  esetén] 

„17/A. § (1) Kakucs Község Önkormányzata nagyra becsüli a település jó hírnevét erősítő, 

fejlődését segítő, érdekeit elősegítő, példamutató vállalkozói tevékenységet, melynek 

kifejezéseként: „Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” Kitüntető Díjat alapít. 

(2) A díjjal a Képviselő-testület azt a kakucsi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 

rendelkező gazdasági társaságot, szövetkezetet, egyéni céget, egyéni vállalkozót 

(továbbiakban: vállalkozás) ismeri el, aki  

a) legalább 3 éve sikeresen működik,  

b) vezetője szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség,  

c) olyan tradicionális, illetve modern ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltatási, 

egyéb vállalkozási tevékenységet folytat, amely a község gazdasági életében, a 

lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül,  

d) jelentős eredményeket ért el a község fejlődését célzó vállalkozási tevékenységével, 

stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni,   

e) tevékenységével hozzájárul a község foglalkoztatási helyzetének javításához, és/vagy 

az Önkormányzat iparűzési adóbevételeinek gyarapításához, 

f) sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és a társadalom 

minden tagja számára.  

(3) A díj a (2) bekezdésben meghatározottakon túl azon vállalkozás részére ítélhető oda, 

amely a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve vezetője ellen büntetőeljárás nincsen 

folyamatban. 

(4) A díj évente legfeljebb egy vállalkozásnak adományozható. 

(5) A díj egy díszes oklevélből és egy emléktárgyból áll. 

(6) A díjhoz kapcsolódó oklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a díj megnevezését, 

c) a kitüntetett vállalkozás nevét, 

d) a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, 

e) az adományozás idejét,  

f) a polgármester és az alpolgármester aláírását, 

g) Kakucs község címerét. 

(7) Az emléktárgy tartalmazza: 

a) a díjban részesülő megnevezését,  

b) a „Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” feliratot az adományozás évének 

feltüntetésével,  

c) Kakucs község címerét. 

(8) Az oklevél beszerzéséről a polgármester, az emléktárgy beszerzéséről a jegyző 

gondoskodik.  

(9) A díj odaítélésére a 11. § (2) bekezdésében megjelölt személyek, szervezetek tehetnek 

javaslatot.  

Az indokolással alátámasztott javaslatokat a szervek, személyek minden évben legkésőbb 

június 15-éig juttathatják el a polgármesterhez, aki azokat beterjeszti a Képviselő-testület elé 

döntésre. A határidő jogvesztő, az eltelte után megküldött javaslatokat az elbírálás során 

figyelmen kívül kell hagyni. 

(10) A díj átadására az augusztus huszadikai községi rendezvény kulturális műsora keretében 

kerül sor. A díjat a kitüntetett vállalkozás vezetőjének vagy képviselőjének a polgármester - 

vagy akadályoztatása esetén az alpolgármester - nyújtja át.” 

 

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

veszti. 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester  jegyző 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

Kakucs község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 

összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § (l) Kakucs község közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, az 

integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati 

kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának véleményeztetésére 

az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.  

 

(2) Az egyeztetésben résztvevő (a továbbiakban: Partner):  

a) Kakucs község lakossága,  

b) Kakucs Község Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) az eljárás előzetes 

tájékoztatása során, illetve, ha az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, 

az elfogadás előtti véleményezés során írásban bejelentkezett érdekképviseleti, civil és 

gazdálkodó szervezet, vallási közösség, valamint a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló törvény alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, 

politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesület (a továbbiakban: 

környezetvédelmi egyesület).  

 

(3) Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség, valamint a 

környezetvédelmi egyesület írásbeli bejelentkezésében meg kell jelölni a véleményezési 

eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét.  

 

2. § (l) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési koncepció, 

az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi 

arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a 

honlapján folyamatosan közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint a 

véleményezhető tervezeteket.  

 

(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmától és az egyeztetési 

eljárás módjától függően a polgármester - a főépítész közreműködésével - gondoskodik az 

értelmezéshez szükséges részletezettségű (szükség esetén alátámasztó munkarészeket is 

tartalmazó) tájékoztatás, dokumentáció közzétételéről az Önkormányzat honlapján.  

 

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás, dokumentáció megjelenéséről a véleményezésre 

rendelkezésre álló, legkevesebb 8 napos határidő megjelölésével az Önkormányzat felhívást 

tesz közzé a honlapján.  

 

(4) A közzétett felhívás alapján - a megjelölt időszakon belül - a Partnerek tájékoztatást 

kaphatnak a településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.  

 

(5) A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 

nappal a tájékoztatásról, illetve a dokumentáció tervezetének elkészültéről szóló felhívást 

közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban és az Önkormányzat honlapján meg 

kell jeleníteni.  

 



(6) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a 

Partnerek tájékoztatása az egyeztetési eljárás módjától függően az l. melléklet szerint történik.  

 

3. § (l) A közzétett felhívás alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig 

javaslatot, észrevételt tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a következő módokon:  

a) postai úton történő megküldéssel,  

b) elektronikus levélben történő megküldéssel telepulesgazda@kakucs.hu e-mail címre,  

c) lakossági fórumon szóban.  

 

(2) A javaslatokat, észrevételeket, véleményeket  

a) amennyiben településfejlesztési koncepció vagy integrált településfejlesztési stratégia 

készítése, módosítása miatt kerül sor lakossági fórum megtartására, a lakossági fórumtól 

számított 15 napon belül,  

b) amennyiben településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv vagy településképi 

rendelet készítése, illetve módosítása miatt kerül sor lakossági fórum megtartására, a 

lakossági fórumtól számított 8 napon belül,  

c) lakossági fórum hiányában a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül lehet 

írásban megtenni.  

 

(3) A beérkezett javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket az Önkormányzat 

nyilvántartásba veszi. A lakossági fórumon elhangzott észrevételek lényegét 

jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni, amelyet az Önkormányzat nyilvántartásba vesz. A név és 

cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.  

 

4. § (l) A javaslatok, észrevételek, vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról a 

főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a polgármester dönt. A javaslatok, 

észrevételek, vélemények el nem fogadása esetén a döntést a polgármesternek indokolnia kell.  

 

(2) A polgármesteri döntést az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a döntést követő 5 

napon belül.  

 

(3) A polgármesteri döntést követő 10 napon belül írásban tájékoztatni kell az érintett partnert 

a javaslata, észrevétele, illetve véleménye el nem fogadásáról és annak indokáról.  

 

5. § (l) A polgármester gondoskodik a nyilvánosság biztosításáról. Az elfogadott 

településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát, a településrendezési 

eszközt, a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet vagy azok 

módosítását az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.  

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra a véleménynyilvánítást a telepulesgazda@kakucs.hu e-

mail-címen lehet megtenni. 

 

(3) A főépítész évente egy alkalommal kiértékeli az elektronikus levélcímre beérkezett 

véleményeket, és azokról tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületének 

településfejlesztésért és településrendezésért felelős bizottságát.  

 

6. § (1) Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzat megalkotásáról szóló 

21/2016. (02. 26.) számú képviselő-testületi határozat. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 
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1. számú melléklet 

a 4/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

Dokumentum Egyeztetési eljárás 

Előzetes 

tájékoz-

tatási 

szakasz 

(R. 37. §) 

Vélemé-

nyezési 

szakasz 

(R. 38. §) 

Végső 

vélemé-

nyezési 

szakasz 

(R. 40. §) 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet: 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről = R. 

A véleményezésre biztosított 

határidő 

Településfejlesztési 

Koncepció 
(R. 30. §) 21 nap 21 nap 

 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia 

(R. 30. §) 21 nap 21 nap 

 

Település-rendezési 

eszköz 

(Településszerkezeti 

Terv,  

Helyi Építési 

Szabályzat) 

Teljes eljárás 

(R. 36. §) 
21 nap 30 nap 21 nap 

Egyszerűsített 

eljárás 

(R. 41. §) 

* 15 nap 21 nap 

Tárgyalásos eljárás 

(R. 42. §) 
* 

Az 

egyeztető 

tárgyaláson 

8 nap 

Településképi 

Arculati Kézikönyv 

és  

Településképi 

Rendelet 

(R. 31/A alcím szerint) 21 nap 21 nap * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 20.) 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a jelen rendeletben foglaltak szerint 

módosítja. 

 

2. § A Rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló, helyi önkormányzati 

rendeletben foglalt előírásokat megszegi, továbbá, aki 

a) életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen tárolja vagy helyezi el, 

b) a közterületet szennyezi, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, 

emlékhelyet megrongálja, beszennyezi, azon szemetet, elhasznált tárgyat eldob, elszór, 

valamint a keletkezett szennyezést nem szünteti meg, 

c) a település játszóterein, asztalainál, padjainál szeszesitalt fogyaszt, dohányzik, étkezik, 

d) a település játszóterein lévő asztalokat és padokat nem a játszótéren tartózkodó 

gyermeke, vagy más, a felügyeletére bízott gyermek felügyelete érdekében veszi 

igénybe,  

e) játszótéren 6 éven aluli gyerekeket felügyelet nélkül hagy, 

f) 14 éven felüli létére a település játszóterein a játszóeszközöket saját maga 

szórakoztatására használja,  

g) a közparkokat, játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, 

motorkerékpárral és gépjárművekkel rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használja, 

h) mások pihenését zavarja, 

i) kutyát póráz nélkül vezet, vagy futtat, 

j) lovát meghatározott közösségi eseményeken kívül, engedély nélkül a közterületeken, 

árkokon át ugratja, a közparkokban sétáltatja, 

k) lovával, fogatával meghatározott közösségi eseményeken kívül, engedély nélkül a 

futballpálya játékterére hajt,  

l) a község buszmegállóinak padjait, a buszmegállók környezetét, nem azok 

rendeltetésének megfelelően, a közösségi közlekedést szolgáló autóbuszra történő 

várakozásra, hanem napközbeni ott-tartózkodásra használja, ideértve, ha 24 óra 

leforgása alatt összesen, több mint egy óra időtartamban tartózkodik ugyanazon 

buszmegállóban elhelyezett padokon, vagy azok 5 méteres körzetében, 

m) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően lekerít, a közhasználat elől elzár, 

n) a Kakucsi Polgármesteri Hivatal ingatlanterületét - a Fő utcai szervizút és Monori út 

mentén - körülölelő gépjárműparkolót munkanapokon 7 óra és 18 óra között a 

gépjárműve parkoltatására használja, kivéve, ha a járműhasználó a parkoló 

használatának időpontjában 

na) a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Polgármesteri Hivatalban székelő 

államigazgatási szervnél ügyféli minőségében tartózkodik,  



nb) önkormányzati, önkormányzati intézményi, és más helyi intézményi 

vezető, alkalmazott,  

nc) önkormányzati képviselő, bizottsági tag, nemzetiségi önkormányzati 

képviselő, helyi társadalmi szervezet képviselője, 

nd) állami és önkormányzati szervezet képviselője,  

ne) az Önkormányzattal és intézményeivel munkakapcsolatban lévő gazdasági 

társaság képviselője, 

nf) az Önkormányzat és intézményeinek vezetői által a Polgármesteri 

Hivatalba meghívott személy. 

 

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

a Közszolgálati Köztisztviselők Napjának meghatározásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

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

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a „Közszolgálati Tisztviselők 

Napja” - július 1-je - munkaszüneti nap.  

 

2. § 

 

A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét 

Kakucs Község Önkormányzata a saját bevétele terhére biztosítja. 

 

3. § 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

a helyi gyermekvédelmi ellátásokról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) és (1a) 

bekezdéseiben, a 20. § (1) és (2) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és 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, 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 változás. 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 intézményi és szünidei gyermekétkeztetést,  

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 gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65. - 68. §-ai 

tartalmazzák.  

 

5. Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés 

 

6. § (1) Az Önkormányzat Gyvt. 21.-21/C. §-aiban foglaltak figyelembevételével -  

természetbeni ellátásként - a jogosult gyermekek részére életkoruknak megfelelő intézményi 

és szünidei gyermekétkeztetést nyújt a fenntartásában lévő Kakucsi Kökörcsin Óvoda és 

Konyha – óvodaintézményében nevelésben részesülő és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ fenntartásában lévő Kakucsi Általános Iskolában tanuló gyermekek részére. 

(2) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést saját fenntartású intézménye, a Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda és Konyha – konyhaintézménye útján biztosítja. 



(3) Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjait, valamint a díjakkal kapcsolatos 

rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 

6. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

7. § (1) Kakucs Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Társult 

Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai fenntartásában működő Dabasi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi 

szabályairól szóló 18/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet. 

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben és a Gyer.-ben foglaltakat kell 

alkalmazni. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.                                 Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester                                                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 20.) 

önkormányzati rendeletének 6. §-ában foglaltakat (a továbbiakban: Rendelet) a jelen 

rendeletben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. § A Rendelet 6. § c) és l) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

[6. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 

helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló, helyi önkormányzati 

rendeletben foglalt előírásokat megszegi, továbbá, aki] 

… 

c) „a település játszóterein és azok asztalainál, padjainál szeszesitalt fogyaszt, 

dohányzik,1” 

… 

l) „a község buszmegállóinak és a közparkoknak a padjait, a buszmegállók környezetét 

nem azok rendeltetésének megfelelően használja,2” 

… 

 

3. § (1) E rendelet kihirdetésének ideje: 2017. április 19-én 19 óra 30 perc.  

(2) E rendelet 2017. április 19-én 20 óra 00 perckor lép hatályba, és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Szövegét módosította a 8/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2017. április 19-én 20 
órától. 
2 Szövegét módosította a 8/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2017. április 19-én 20 
órától. 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (II. 16.) 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 34. § 

(1) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételek és kiadások évközbeni 

változása miatt Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi 

költségvetését 2016. december 31-ei hatállyal jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. § A Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetését 

 

438.804.494Ft költségvetési bevétellel, 

588.038.225 Ft költségvetési kiadással, 

  149.233.731 Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg.” 

 

(2) A Kvr. 1. – 11. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletét képező 1. – 11. mellékletek 

lépnek. 

 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát  

veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról  

 

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

CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi 

zárszámadásáról a következőket rendeli el.  

 

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

testület) Kakucs Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadását  

 493 779 604.-  Ft költségvetési bevétellel, 

455 105 848.- Ft költségvetési kiadással, 

     38 673 756.- Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg. 

 

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

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

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

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési cél 

szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat felhalmozási cél 

szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 

ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) 

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 

saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. 

 

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

megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével 

együtt a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az Önkormányzatnak az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton 

kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza. 

 



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

8. melléklet tartalmazza. 

 

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

jellegű ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

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

 

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

 

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

személyi jellegű kiadásai tartalmazzák. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 

figyelemmel a Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 

kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-

15. §-aiban foglaltakra – a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

  

2. § 

 

Az igazgatási szünet 

 

(1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatalban  

a) a nyári időszakban 2017. július 24-től 2017. augusztus 26-ig  

b) a téli időszakban 2017. december 27-től 2017. december 30-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

(2) A hivatali szervezet vezetője a nyári igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, 

hogy biztosított legyen a zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint az ügyfélszolgálat.  

(3) A nyári igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás minden hétfő és 

szerdai napon 9.00 órától 15.00 óráig, pénteken 9.00 órától 12.00 óráig ügyelet tartása mellett 

valósul meg, a többi napokon a Hivatal zárva tart. 

(4) A téli igazgatási szünet alatt a Hivatal zárva tart, ügyelet működik.  

 

3. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Ez a rendelet 2017. december 31. napján hatályát veszti.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló  

5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi esemény 

engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért 

fizetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igényel, 

házasságkötésenként nettó 10.000 Ft összegű díjazás illeti meg, amelyet havonta kell részére 

az Önkormányzat költségvetése terhére elszámolni.” 

 

2. § Ez a Rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló  

5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi esemény 

engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért 

fizetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 1. §-ából törlésre kerül az „egyéb anyakönyvi eseményekre” szöveg. 

 

2. § (1) A Rendelet 2. § b) és k) pontjai törlésre kerülnek. 

(2) A Rendelet 2. § g) pontja helyébe a következő szöveg lép: 

„g) többletszolgáltatás:  

 ga) hivatali helyiségen kívüli 

 gb) hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli  

 gc) hivatali munkaidőn túli 

házasságkötési szertartás jogszabályban rögzített eljárása”. 

 

3. § A Rendelet 3. alcíméből törlésre kerül az „és egyéb anyakönyvi esemény” szöveg. 

 

4. § A Rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést 

követően tűzi ki.  

(3) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn túli, azonban a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

dísztermében tartandó házasságkötés időpontjának meghatározásakor figyelembe veszi a 

díszterem igénybevételét érintő, önkormányzati rendezvénytervben foglaltakat.” 

 

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

„4. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához 

alkalmas hivatali helyiséget.  

(2) A szolgáltatást igénybe vevőknek  

a) a hivatali helyiségen kívüli, 

b) a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli, 

c) a hivatali munkaidőn túli 

házasságkötés lebonyolításáért az Önkormányzat részére szolgáltatási díjat kell fizetniük.  

(3) A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak esetén:  

a) a 2017. július 1-je és 2017. december 31-e közötti időpontra tervezett 

házasságkötésnél 

aa) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett kakucsi 

lakcímmel: 25.400 Ft, 

ab) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett kakucsi lakcímmel 

rendelkezik: 15.240 Ft, 

 b) 2018. január 1-jét követően tervezett házasságkötésnél 

ba) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett kakucsi 

lakcímmel: 40.000 Ft, 

bb) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett kakucsi lakcímmel 

rendelkezik: 20.000 Ft. 

(4) A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén:  



a) a 2017. július 1-je és 2017. december 31-e közötti időpontra tervezett 

házasságkötésnél 

aa) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett kakucsi 

lakcímmel: 15.240 Ft, 

ab) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett kakucsi lakcímmel 

rendelkezik: 0 Ft, 

 b) 2018. január 1-jét követően tervezett házasságkötésnél 

ba) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett kakucsi 

lakcímmel: 20.000 Ft, 

bb) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett kakucsi lakcímmel 

rendelkezik: 0 Ft. 

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt szolgáltatási díjakra vonatkozó megállapodás tervezetét e 

rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(6) Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül 

sor, a házasulók a (3) 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.” 

 

6. § (1) A Rendelet 5. § (3) bekezdéséből törlésre kerül az „illetőleg egyéb anyakönyvi 

esemény” szöveg. 

(2) A Rendelet 5. § (4) pontja törlésre kerül. 

 

7. § A Rendelet 1. mellékletében lévő nyilatkozat helyébe a következő szöveg lép:  

„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,  

- amennyiben az anyakönyvvezető igényli, gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a 

hivatali helyiségbe való utazásáról,  

- a lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre 

alkalmas helyiségként a(z) ……………………………………………………… jelöljük meg.” 

 

8. § A Rendelet 2. mellékletében lévő táblázat helyébe a következő táblázat lép:  

A szolgáltatás megnevezése: Igénybe veendő 

szolgáltatás: 

(„X”-el jelölni a 

megfelelőt) 

A szolgáltatás díja: 

(a rendelet 4. §-a 

alapján töltendő ki) 

1. Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali 

helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli 

házasságkötési szertartás lebonyolítása – nem állandó 

kakucsi lakcímre bejelentett személyek esetén 

   

2. Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali 

helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli 

házasságkötési szertartás lebonyolítása -, ha az érintett 

felek egyike állandóra bejelentett kakucsi lakos  

   

3. Hivatali munkaidőn túli házasságkötési szertartás 

lebonyolítása - nem állandó kakucsi lakcímre 

bejelentett személyek esetén 

   

 

9. § (1) Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 



(2) Hatálybalépésével egyidejűleg - 2018. január 1-jével - nem lép hatályba a Rendelet 

korábbi módosításáról szóló 19/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. és 4. §-a és az 5. § 

(3) bekezdése. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról szóló 8/2016. (V. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról szóló 8/2016. (V. 03.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(2) [A települési szilárd hulladék elhelyezése kezelés vagy ártalmatlanítás céljából] 

… 

„b) az elkülönítetten vagy szelektíven gyűjtött hulladékok esetében: a Hírös 

Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248.) által üzemeltetett, Cegléd, 

Külső-Kátai út, 1622/8. helyrajzi szám alatt található 

hulladéklerakó helyeken történik.” 

 

2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A települési szilárd hulladékok közül a vegyes hulladék elszállítása hetente egy 

alkalommal, csütörtöki napon, a hulladék tömörítésére alkalmas gépjárművel történik.” 

 

3. § A Rendelet 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A települési szilárd hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött (újrahasznosítható) 

hulladék szállítása kéthetente, csütörtökönként - a Közszolgáltató által az 

ingatlanhasználókhoz eljuttatott tájékoztató alapján - 07 órától – 19 óráig történik.”  

 

4. § A Rendelet 12. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(12) A zöldhulladék elszállítása január 1-jétől december 31-éig négyhetente csütörtöki 

napokon történik, a zöldhulladékok közül a fenyőfa hulladék elszállítása januárban két 

alkalommal, a Közszolgáltató és az Önkormányzat által közösen meghatározott időpontban 

történik.” 

 

5. § A Rendelet 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról a Közszolgáltató évente kettő 

alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, térítésmentesen gondoskodik.” 

 

6. § A Rendelet 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A lomhulladék ingatlanoktól történő évi kétszeri átvétele, összegyűjtése és elszállítása, a 

Közszolgáltató és az ingatlanhasználó által közösen, előre egyeztetett időpontban történik.” 

 

7. § (1) A Rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 



(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon – a Kakucsi Polgármesteri Hivatal folyosóján 

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

kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelete 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § 

(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos 

módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) E rendelet területi hatálya kiterjed Kakucs község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) E rendelet személyi hatálya Kakucs község közigazgatási területén az egészségügyi 

alapellátást végző háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi egészségügyi ellátást 

biztosító orvosokra, a védőnőre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az 

iskola-egészségügyi ellátásra, továbbá mindezen alapellátást igénybe vevőkre terjed ki. 

 

2. Az alapellátás körzetei 

 

2. § 

 

(1) Kakucs Község Önkormányzata közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. 

(2) A háziorvosi körzet székhelye: 2366 Kakucs, Galamb utca 2/B. 

 

3. § 

 

(1) Kakucs Község Önkormányzata közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet 

alkot. 

(2) A házi gyermekorvosi körzet székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 156/D. 

  

4. § 

 

(1) Kakucs Község Önkormányzata a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátást intézményfenntartó önkormányzati társulási formában működteti 

Inárcs, Újhartyán és Újlengyel településekkel együttműködve. 

(2) A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás székhelye: 2367 

Újhartyán, Fő utca 21., az Ügyelet telephelyének címe: 2367 Újhartyán, Fő utca 26. 

 

5. § 

 

(1) Kakucs Község Önkormányzata közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot. 

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 156/D. 

(3) A rendelési időn túli fogorvosi ügyeletet, valamint a fogorvosi sürgősségi ellátást a 

település lakosai számára (hétvégén és ünnepnapokon) a Semmelweis Egyetem – Fogászati és 

Szájsebészeti Oktató Intézete (1088 Budapest, Szentkirályi út 40.) biztosítja. 

 

6. § 



 

(1) Kakucs Község Önkormányzata közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 

(2 A védőnői körzet székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 156/D. 

 

7. § 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll 

a Kakucsi Általános Iskola – iskolai oktatásában tanulók, valamint a Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda és Konyha – óvodai nevelésében részesülő gyermekek részére. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi, házi gyermekorvosi 

és fogorvosi körzetekről szóló 12/2002. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

1. függelék a 15/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez: 

 

 

Egészségügyi szolgáltató 

 

Megnevezése Háziorvos, védőnő neve Szolgálat székhelye 

 

Háziorvosi szolgálat Dr. Kende Károly 2366 Kakucs, Galamb utca 2/B. 

Házi gyermekorvosi szolgálat Dr. Vágány Valéria 2366 Kakucs, Fő utca 156/D. 

Fogorvosi szolgálat Dr. Farkas József Attila 2366 Kakucs, Fő utca 156/D. 

Védőnői szolgálat Barta Kornélia 2366 Kakucs, Fő utca 156/D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelete 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy 

a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek 

támogatását közcélúnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi 

tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az 

önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és 

szervezetek támogatását. 

(2) Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai 

tevékenység és a szolgáltatás tekintetében eltérő intézmények megfelelő szintű működését. 

Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és 

infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, 

fejlesztéséről. 

 

2. A rendelet célja 

 

2. § (1)  A rendelet célja, hogy Kakucs kulturális-közművelődési ellátása érdekében, a helyi 

társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, 

lehetőségek és sajátosságok alapján - meghatározza Kakucs község Önkormányzata 

közművelődési feladatait. 

(2) Az Önkormányzat meghatározza az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, 

azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket.  

Jogszabályi keretet teremt a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és 

infrastruktúra biztosításához, a község hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom 

kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének 

erősítéséhez. 

(3) Az Önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil 

szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint 

mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a község 

kulturális életét gazdagítja. 

 

3. A rendelet hatálya 

 

3. § E rendelet hatálya kiterjed Kakucs község területén működő azon intézményekre, 

szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben 

szabályozott feladatokat ellátják. 

 

4. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak meghatározása 

 

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési szakmai szolgáltató feladatkörében: 

a) elősegíti a község területén működő közművelődési szervezetek működési céljainak 

megvalósulását; 

b) figyelemmel kíséri, gyűjti, rendszerezi a községben a közművelődési intézmények és 



szervezetek tevékenységeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat a folyamatosan 

fejlesztendő informatikai hálózata segítségével; 

c) elemzi és figyelemmel kíséri a községi közművelődési intézmények által is szolgáltatott 

statisztikai adatokat; 

d) kapcsolatot és együttműködést alakít ki a községi közművelődési feladatokat ellátó 

intézményekkel és egyéb kultúraközvetítő szervezetekkel; 

e) részt vesz a községi, regionális, országos és nemzetközi közművelődési folyamatokban, a 

hagyományok ápolásában; 

f) koordináló szerepkörében tapasztalatcseréket, tanácskozásokat, kiállításokat, bemutatókat 

szervez; 

g) alkalmanként szerkeszt és megjelentet közművelődési kiadványokat; 

h) együttműködik az országos, a megyei és a községi szakmai és érdekképviseleti 

szervezetekkel. 

(2) Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti: 

a)  Kakucs környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását, a lokál-

patriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítését, az életmód fejlesztését, melyek 

gazdagítják a közösségi emlékezet és a kulturális élet eseményeit, azok közismertté tételét; 

b) Kakucs és környezete múltbeli és jelenkori művészeti, népművészeti, közösségi értékeinek, 

a kiemelkedő személyiségek tevékenységének bemutatását, elismerését, példájuk ismertté 

tételét; 

c) a speciális helyzetű népességcsoportok – a sérültek, időskorúak – közművelődését az élet- 

és munkaképességük növekedése érdekében, a mentális kultúra terjesztését, a gondjaikhoz 

igazodó ismeretek megismerésének segítését és a művelődési közösségeinek szakmai 

támogatását. 

d) olyan folyamatok és kezdeményezések támogatását, amely a szülők és a nevelők együttes 

nevelőtevékenységének hatékonyságát fejlesztik; 

e) a kimagasló értékeket képviselő zenei, képző-, fotó-, tánc- és egyéb művészeti együttesek 

és civil szervezetek bemutatóinak, fesztiváloknak, kiállításoknak a támogatását, 

kapcsolatépítést a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel; 

(3) A helyi közművelődési tevékenység támogatása keretében az Önkormányzat szerepet 

vállal: 

a) a gyermek- és az ifjúsági korosztály iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, kulturális 

lehetőségeinek megteremtésében, művelődési, kulturális életének fejlesztésében, 

intézményesen szervezett támogatásában; 

b) a fiatalok kulturált szabadidejének eltöltéséhez a feltételek biztosításában; 

c) Kakucs szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetésében, kulturális 

arculatát erősítő nemzetközi jelentőségű, országos, regionális, megyei nagy-rendezvények 

megszervezésében; 

d) az amatőr alkotóközösségek tevékenységének támogatásában; 

e) a helyi, nemzetiségi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megőrzésében, 

megismertetésében, a különböző kultúrák és művészeti ágak közötti kapcsolatok ápolásában, 

a nemzetiségek kulturális identitását, társadalmi közeledését, felzárkózását, 

hagyományápolását előmozdító programok és szolgáltatások biztosításában. 

 

5. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 

 

5. § (1) A közművelődési feladatok megvalósítását az Önkormányzat a saját fenntartásában 

lévő Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház által látja el, éves munkaterve alapján.  

(2)  Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásába intézményeket és 

közművelődési civil szervezeteket is bevonhat, úgymint: 

a) a Kakucsi Tájházat, továbbá 

b) a község nem közművelődési alapfeladatot ellátó köznevelési és sporttevékenységet végző 

intézményeit, 



c) a község területén működő, nem az Önkormányzat által fenntartott közművelődési 

tevékenységet is végző gazdálkodó szervezeteket, 

d) a Kakucson bejegyzett, közművelődési feladatokat ellátó egyesületeket, alapítványokat, 

vállalkozásokat és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeket. 

(3) Kakucs kulturális életét gazdagító közművelődési tevékenység megvalósulása érdekében 

az Önkormányzat külön közművelődési megállapodásokat köthet társadalmi szervezetekkel, 

vállalkozásokkal. 

 

6. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása 

 

6. § (1) Az Önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait az éves 

költségvetéséből finanszírozza. 

(2) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a közművelődési 

intézmények működési költségeit, a szakmai és kisegítő munkakörök bérköltségeit. 

(3) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében az intézmények alapfeladatain túl, a 

község kulturális életét gazdagító, közművelődési tevékenységei megvalósulása érdekében 

programfinanszírozást biztosít. 

(4) A programfinanszírozás keretében az értéket teremtő, a hagyományokat ápoló és a község 

kulturális életében meghatározó szakmai munkát végző különböző kulturális, művészeti 

együttesek, egyesületek, társaságok, alapítványok az önkormányzattól éves rendszeres és 

alkalmi támogatásban részesülnek - az erre vonatkozó megállapodás alapján -‚ amely az adott 

tárgyév költségvetési rendeletében kerül elfogadásra. 

(5) A könyvtár és közösségi ház, valamint a tájház szolgáltatásai minden érdeklődő számára 

díjmentesek.  

(6) A könyvtár használati szabályzatát az 1. függelék tartalmazza. 

(7) A közösségi ház számítógéphasználati szabályzatát a 2. függelék tartalmazza. 

 

7. Az együttműködő partnerek 

 

7. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során, azok eredményes 

végrehajtása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn a községben működő egyházi 

szervezetekkel, a helyi médiával, a gazdálkodó szervezetekkel. 

 

8. A lakosság közművelődési tájékoztatása és képviselete 

 

8. § (1) Az Önkormányzat intézményei útján is tájékoztatja a község lakóit a közművelődési 

lehetőségekről.  

(2) A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy 

a) a közművelődési programokat ismertesse a helyi sajtó és az elektronikus helyi média, 

b) az önkormányzati fenntartású intézmény a programjait plakátokon, saját intézményi és 

önkormányzati hirdetőtáblákon, szórólapokon is közzétegye, eljuttassa a lakossághoz. 

 

9. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 

9. § (1) E rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos általános 

irányítási és ellenőrzési jogköröket a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) gyakorolja. 

(2) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendeletnek megfelelően állandó kulturális bizottságot működtet a rendeletben szabályozott 

hatáskörrel és feltételekkel. A bizottság munkájában támaszkodhat a közművelődési szakmai 

és érdekvédelmi szervezetek és az önkormányzati intézmények szakmai munkatársai szóbeli 

és írásbeli ajánlásaira, javaslataira. 

(3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő közművelődési intézmény éves munkatervében 



rögzíti konkrét feladatait. 

(4) A Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház a Képviselő-testület által meghatározott 

időpontban beszámol a munkájáról, finanszírozása felhasználásáról. 

 

10. Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

10. § (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) A Rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Kakucs Község 

Önkormányzatának közművelődési feladatairól szóló 2/2004. (III. 22.) önkormányzati 

rendelet. 

(3) E Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester        jegyző 

 

 

A 16/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 

 

A Rónay György Könyvtár és Közösségi Házban működő könyvtár  

(2366 Kakucs, Fő utca 24.) 

Könyvtárhasználati Szabályzata 

 

1. Regisztráció és beiratkozás 

1.1 Szolgáltatásait igénybe veheti minden beiratkozott és regisztrált olvasó. 

(1) Beiratkozhat: 

a) a cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár; 

b) a tartózkodási vagy a letelepedési engedéllyel rendelkező uniós külföldi 

állampolgár; 

c) a könyvtárba való beiratkozás díjmentes.  

(2) A regisztrált könyvtárhasználók a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe: 

a) a könyvtár látogatása; 

b) a szabadpolcon levő dokumentumok helyben használata; 

c) folyóirat-olvasás; 

d) az állományfeltáró eszközök (katalógusok) segítségével tájékozódás a 

gyűjteményben; 

e) információk a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól; 

f) részvétel a könyvtár rendezvényein. 

g) internethasználat. 

(3) Beiratkozott könyvtárhasználók a fentieken kívül a következő szolgáltatásokat vehetik 

igénybe: 

a) dokumentumok kölcsönzése; 

b) a tájékoztató szolgáltatások igénybevétele; 

c) hozzáférés a könyvtár belső hálózatán elérhető adatbázisokhoz, szöveges CD-

ROM-okhoz; 

d) előjegyzés; 

e) könyvtárközi kölcsönzés. 

(4) A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz szükséges adatok: 

a) név, születési családi és utónév; 

b) anyja születési családi és utóneve; 

c) születési hely és idő; 

d) állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;  

e) a személyi igazolvány, külföldieknek az útlevél száma; 



 

Az olvasónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy betartja a könyvtárhasználati szabályokat 

(köztük az elveszett, vagy megrongálódott mű pótlásával kapcsolatos előírásokat is).  

Kiskorú esetében ezt a szülő teszi meg. 

 

1.2. Adatkezelés 

A Könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli. 

 

2. A könyvtár használata 

a) a dokumentumok kölcsönzése, szakmai dokumentumok könyvtárközi kölcsönzése; 

b) a kijelölt dokumentumok, a védett állományrészek helyben használata; 

c) a technikai eszközök (másoló, számítógép, lejátszó eszközök stb.) használata; 

d) a tájékoztató szolgálat igénybevétele (referensszolgálat a könyvtár forrásaiból, 

telefonos és elektronikus referensszolgálat). 

A könyvtárhasználó az internet szolgáltatást üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző 

cselekményekre, mások munkájának zavarására vagy akadályozására nem használhatja:  

 

3. A könyvtári szolgáltatás: ingyenes gyenes. 

4. A kölcsönzés rendje 

a) Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott olvasójeggyel lehet. 

b) A használó a kölcsönzés tényét a bizonylat aláírásával ismeri el. 

c) A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, amelyek nincsenek 

helyben használatra kijelölve. Egyszerre 6 dokumentum kölcsönözhető, 4 hétre. 

d) A kölcsönzési határidő meghosszabbítását legfeljebb két ízben személyesen, 

telefonon, e-mailben lehet kérni. 

e) Ha a kölcsönző a dokumentumokat a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a 

könyvtár a tartozás rendezésére a lejárattól számított 10. naptári napon tértivevényes 

levélben szólítja fel. Ha a tartozást az olvasó továbbra sem rendezi, akkor a könyvtár a 

lejárattól számított 25. naptári napon második tértivevényes levélben szólítja fel. A 

lejárati időt követő 57. napon túl a könyvtári követelések behajtása az 1994. évi LIII. 

törvényben foglaltak szerint történik. A mindenkori bírósági eljárási díj, az értesítési 

és a kamatköltség is a késő könyvtárhasználót terheli. 

f) Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, aki a könyvtárnak bármilyen címen tartozik. 

g) Ha a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, és nem pótolta a 

dokumentum azonos gyűjteményi értékű példányával, akkor a dokumentum 

gyűjteményi értékét és eljárási díjat kell fizetnie. 

h) Ha a kért dokumentum kölcsön van, a kölcsönvevő kérésére a könyvtár az igénylést 

előjegyzésbe veszi, és a beérkezéséről értesíti az igénylőt. 

i) A könyvtár vezetője a könyvtárhasználati szabályzatot sorozatosan megsértőket a 

kölcsönzésből határozott időtartamra - indokolt esetben véglegesen - kizárhatja. 

 

5.  A könyvtár nyitva tartása 

 

Hétfő: 9.00-19.00 óráig  

Kedd: 9.00-19.00 óráig  

Szerda: 9.00-19.00 óráig  

Csütörtök: 14.00-17.00 óráig 

Péntek: 9.00-14.00 óráig és 17.00-19.00 óráig  

 

A nyitva tartás rendjéről a könyvtár vezetője köteles a könyvtárhasználókat 

tájékoztatni. 

A fenntartó egyéb okok miatt elrendelhet zárva tartást. 



A 16/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 2. függeléke 

 

A Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

(2366 Kakucs, Fő utca 24.) 

Számítógéphasználati Szabályzata 

 

1) A könyvtári számítógépek tájékozódás, tanulás, valamint dokumentumszerkesztés 

céljából állnak a közönség rendelkezésére 10 éves kortól, a felső tagozatba lépéstől. 

 

2) A számítógépek akár egyénileg, akár csoportosan ingyenesen igénybe vehetők az említett 

céloknak megfelelően. Csoportok számára tanfolyamok, programok, bemutatók, oktatási 

tevékenységek lebonyolítására alkalmazhatók. A csoportos felhasználás előzetes 

egyeztetés után lehetséges. 

 

3) Az egyéni felhasználók számára a használat feltétele: a könyvtári tagság és a használati 

szabályzat betartása. A könyvtárosok számítógép-használati kérdésekben is az ügyfelek 

rendelkezésére állnak. 

 

4) A felszerelések működésével kapcsolatos rendellenességeket a könyvtárosnak kell 

jelezni. 

 

5) A számítógéphasználat ideje naponta legfeljebb 1 óra/fő. 

 

6) A könyvtári számítógépek nem használhatók agresszív játékra, on-line beszélgetésre, 

illetve hangos üzenetváltásra. 

 

7) A számítógép-használóknak saját maguknak szükséges menteniük a saját 

adathordozóikra a szükséges dokumentumokat, mert a számítógépek kikapcsolásakor 

minden nem mentett dokumentum automatikusan törlődik. 

 

8) A géphasználat befejeztével a használónak a használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell 

zárnia és a számítógépet ki kell kapcsolnia. 

 

9) A könyvtári számítógépek használata a 196/2003-as sz. törvény betartásával történik: az 

intézményben tilos közerkölcsöt sértő, illetve agresszív tartalmak látogatása, letöltése. 

 

10) A felszerelések védelme érdekében, a számítógép-használók csak a könyvtáros által 

kijelölt gépet használhatják. Helycsere csak a könyvtáros beleegyezésével lehetséges. 

 

11) A számítógép-használók károkozás esetén a törvények értelmében kötelesek a kárt 

megtéríteni. 

 

12) A géphasználóknak tiszteletben kell tartaniuk a könyvtárhasználók csendhez való jogát, 

meg kell őrizniük a csendet és a tisztaságot a könyvtárban. 

 

13) A szabályzatot be nem tartó személyek a számítógép-használattól 1 hónapra eltilthatóak.  

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelete 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 

szabályairól 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy Kakucs Község Önkormányzata az esélyteremtés érdekében segítséget 

nyújtson a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatási hallgatók, továbbá 

felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya a Kakucs Község Önkormányzata területén állandó lakóhellyel rendelkező 

azon felsőoktatási hallgatókra és felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalokra 

terjed ki, akik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati 

kiírásában részt vesznek, és a kiírásban, valamint e rendeletben foglalt feltételeknek 

megfelelnek. 

 

3. A támogatás formája 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat a pályázatok elbírálása során a pályázót az adott évi pályázati rendszer 

általános szerződési feltételeként meghatározott minimális összeggel azonos vagy azt 

meghaladó mértékű támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. 

(2) A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és százzal maradék nélkül 

oszthatónak kell lennie. 

(3) Az Önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes 

időtartamára garantálja, a megítélt összeget nem módosíthatja. 

(4) A támogatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében 

biztosítja. 

 

4. A pályázat benyújtása 

 

4. § 

 

(1) A pályázatok benyújtása az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési Feltételeiben 

meghatározottak szerint az EPER-Bursa rendszerben rögzített és onnan kinyomtatott pályázati 

űrlappal történik. A pályázatokat a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) szociális ügyintézőjéhez kell benyújtani.  

(2) A pályázatok benyújtásának és elbírálásának határideje az adott évi pályázati rendszer 

Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint kerül kiírásra.  



(3) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a pályázati kiírás megfelelő időben történő 

közzétételéről. 

 

5. A jogosultság feltételei 

 

5. § 

 

(1) Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet: 

a) aki a pályázati kiírásban és jelen rendeletben előírt feltételeknek megfelel, 

b) aki a pályázatát hiánytalanul kitöltötte, a pályázat kötelező mellékleteit hiánytalanul 

csatolta, és pályázatát határidőre benyújtotta. 

(2) A jogosultság elbírálásához a következő igazolásokat kell becsatolni: 

a) az EPER Bursa rendszerben kitöltött pályázati űrlapot aláírva, 

b) a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó a pályázati kiírásban 

felsorolt képzési formák valamelyikében részt vesz,  

c) a pályázó rászorultságának igazolására a saját és a vele egy háztartásban élők 

jövedelemigazolásait, 

d) a pályázó rászorultságának igazolására a rászorultságot igazoló egyéb hivatalos 

dokumentumokat (iskolalátogatási igazolások, illetve amennyiben szükséges: 

anyakönyvi kivonatok, orvosi bizottság határozata rokkantságról, munkaügyi hivatal 

igazolása munkanélküliségről, kollégiumi elhelyezésről, vagy elutasításról szóló 

értesítés, stb.) 

(3) A szociális ügyekben eljáró Bizottság elrendelheti a kérelmező és családja vagyoni 

helyzetének vizsgálatát, amennyiben valószínűsíthető, hogy a kérelmező életkörülményei nem 

felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak. A vagyoni helyzet vizsgálata 

céljából a szociális ügyintéző a kérelmező bejelentett lakhelyén környezettanulmányt készít. 

Amennyiben a környezettanulmány megállapítja, hogy a pályázó életkörülményei nem 

felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglaltaknak, az abban szereplő adatok valótlansága 

miatt a pályázat elutasítható. 

 

6. Az ösztöndíjpályázatok elbírálása 

 

6. § 

 

(1) A pályázatok elbírálásával és az ösztöndíj-támogatások odaítélésével kapcsolatban a 

Képviselő-testület szociális ügyekben eljáró Bizottsága dönt e Rendelet 1. mellékletében 

meghatározott értékelési pontok figyelembevételével. 

(2) A szociális ügyekben eljáró Bizottság a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 

pályázatok elbírálása során a pályázó tanulmányi eredményére tekintet nélkül, kizárólag a 

pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár el. 

(3) A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élvez az a pályázó, aki(nek) 

a) árva vagy félárva, 

b) valamilyen krónikus betegségben szenved, fogyatékossággal él, vagy a családjában 

folyamatos ellátást igénylő beteg van, 

c) szülője vagy gondviselője munkanélküli, 

d) gyermeke van, 

e) családjában lévő eltartottak kiskorúak, vagy az eltartottak felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulnak, 

f) családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegét nem haladja meg, 

g) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült, 

h) állami gondozott, gyámolt, 

i) szülője vagy gondviselője egyedülállónak minősül. 



(4) A pályázó a szociális ügyekben eljáró Bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

(5) A Polgármesteri Hivatal az elbírálást követő 3 munkanapon belül - a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében - a szociális ügyekben eljáró 

Bizottság által megítélt támogatások összesített adatait az Önkormányzat hirdetőtábláján és 

hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza. Az adatok „A” és „B” típusú támogatottak szerinti 

bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás 

átlagos mértékét és mindazokat, a Bizottság által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, 

melyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének 

azonosításában. 

(6) A szociális ügyekben eljáró Bizottság a döntéséről és annak indokairól írásban értesíti a 

pályázókat. A pályázók a személyükre vonatkozó döntést, a döntés nyilvánosságra hozatalát 

követő 30 napig a Polgármesteri Hivatalban (2366 Kakucs, Fő u. 20.) ügyfélfogadási időben 

megtekinthetik. 

 

7. Vegyes és záró rendelkezések 

 

7. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatról szóló 21/2010. (XII. 07.)  önkormányzati rendelete. 

(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon történő – kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk.  

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

1. melléklet A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálásának szabályairól szóló 17/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez 

 

A pontszámok a bírálati lap adatai szerint a következők:  

Az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme:  

- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege alatt van: ..............................................  30 pont 

- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől annak másfélszereséig:  ..................  20 pont 

- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresétől annak kétszereséig:  ..............  15 pont 

- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresétől annak háromszorosáig: .… .......... 10 pont 

- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosa felett: ............................................ 5 pont 

  Az eltartottak a háztartásban (gyermekenként): 

- 0-6 év közötti:  .....................................................................................................................  5 pont  

- általános iskolában tanul: .................................................................................................... 10 pont 

- középiskolában, vagy szakképesítő iskolában tanul: .......................................................... 15 pont 

- főiskola, vagy egyetem nappali tagozatán tanul: ................................................................ 25 pont 

Ha a pályázó eltartó: 

- 1 gyermek esetén:  ...............................................................................................................  5 pont  

- minden további gyermek esetén:  .....................................................................................  5-5 pont  

Ha a pályázó:  

- árva:  ...................................................................................................................................  10 pont  

- félárva:   ...............................................................................................................................  5 pont  

Ha a pályázó szülei elváltak:  ............................................................................................... 5 pont 



Ha a pályázó családjában: 

- tartósan beteg, vagy rokkant személy/ek él/nek:  ..............................................................  10 pont  

- a pályázó fogyatékkal él, állami gondozott, vagy gyámolt:  ...........................................  . 10 pont  

Ha a pályázó családjában munkanélküliség van:  

- két személy esetén:   ..........................................................................................................  10 pont  

- egy személy esetén:   ...........................................................................................................   5 pont  

Ha a pályázó kollégiumi ellátásban részesül:  

- Budapesten kívül:  ........................................................................................................... ..  10 pont  

- Budapesten:  ........................................................................................................................   5 pont  

Ha a pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban, azonban jogosult lenne rá, de 

határozattal elutasították, ezért albérletben él:  

- Budapesten kívül:  .............................................................................................................   20 pont  

- Budapesten:  ......................................................................................................................   15 pont  

Ha a pályázó albérletben él: ............................................................................................... 10 pont 

Ha a pályázó bejáró: ........................................................................................................... 10 pont 

 

A pontszámok alapján elnyerhető Kakucs községi önkormányzati támogatás: 

Elérhető pontszámok: Támogatás összege: 

0-35 pont között: 0,-Ft 

40-60 pont között: 3.000,-Ft 

65-80 pont között: 4.000,-Ft 

80 pont felett: 5.000,-Ft 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 

Kakucs község településképének védelméről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. 

§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

I.  FEJEZET  

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet hatálya, célja és értelmező rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet területi hatálya Kakucs község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező társaságra, amely a védetté nyilvánított értékekkel 

kapcsolatban jogokkal vagy kötelezettségekkel bír. 

(3) A rendelet célja a község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által 

történő védelme és alakítása 

a) a helyi építészeti örökség egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) 

meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával, 

b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával, 

c) településképi követelmények meghatározásával, 

d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával, 

e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. 

(4) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rend.) előírásait, az Országos Településrendezési és Építési 

Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 

előírásait, valamint a hatályos Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet e 

rendelettel összhangban kell alkalmazni. 

(5) A rendelet a település területén helyi egyedi védelemmel érintett objektumokra, továbbá a 

településképi szempontból meghatározó területekre területi és egyedi szabályokat állapít 

meg. 

 

2. A rendeletben alkalmazott fogalmak 

2. § 

E rendelet alkalmazásában:  

1. Védett épület: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) által védetté nyilvánított olyan épület, amely a 

hagyományos településkép megőrzése szempontjából, továbbá 

építészeti, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki 

szempontból jelentős. A védett épület minden alkotórészét - ideértve a 

hozzátartozó kiegészítő külső és belső díszítő elemeket is - védelem 

illeti. 

2. Védett műtárgy: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított közterületi, vagy 

egészében nem védett épülethez szervesen hozzátartozó műtárgy. 

Védett műtárgy lehet különösen a jelentős esztétikai, történeti értéket 

képviselő emlékmű, emléktábla, szobor, kerítés, kapuzat vagy más, 

ingatlanhoz szorosan kötődő képző- és iparművészeti alkotás. 



3. Védett érték 

károsodás: 

minden olyan beavatkozásból eredő értékromlás, ami a védett érték 

teljes, vagy részleges megsemmisüléséhez, építészeti karakterének 

részleges vagy teljes előnytelen megváltozásához, általános esztétikai, 

szerkezeti értékcsökkenéséhez vezet. 

 

II.  FEJEZET 

HELYI VÉDELEM 

 

3. A helyi védelem feladata, általános szabályai 

3. § 

(1) A helyi védelem tárgyát képezi mindaz az épített és természeti érték (épület, építmény, 

utcarész, településrész, épületrész, építményrész, közterületen lévő szobor, emlékmű, 

növény, növények együttese, élőhely) melyet a Képviselő-testület építészeti, művészeti, 

néprajzi, településtörténeti, természeti, esztétikai értéke miatt védetté nyilvánít. 

(2) A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes 

építészeti és természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének 

megőrzése, az új építészeti, táji és természeti elemeknek a védett elemekhez való 

illeszkedése.  

(3) A helyi értékvédelem feladata  

a) a helyi különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, 

néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari, természeti, esztétikai 

szempontból védelemre érdemes védett értékek körének számbavétele és 

meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a 

lakossággal való megismertetése, 

b) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk 

elősegítése.  

(4) A helyi védelem fajtája: egyedi védelem. 

(5) A helyi védelem hatálya nem terjed ki az országos védelem alatt álló értékekre, valamint a 

természetvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései alapján védelem alá helyezett 

értékekre. 

 

4. Egyedi helyi védelem alá helyezés, megszüntetés általános szabályai 

4. § 

(1) A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését a Képviselő-testület, illetve 

bármely, a településen élő magánszemély, vagy ott tevékenykedő jogi személy, civil 

szervezet kezdeményezheti. 

(2) A helyi védetté nyilvánítás kezdeményezésére, vagy annak megszüntetésére Kakucs 

Község Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) kérelmet kell benyújtani. A 

védetté nyilvánításról a Képviselő-testület rendelettel dönt. 

(3) A védetté nyilvánítást, vagy annak megszüntetését megelőzően értékvizsgálatot kell 

készíteni, melyhez kérni kell a főépítész, vagy a településfejlesztési bizottság, illetve 

szakértők véleményét. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) az építmény megnevezését, rendeltetését, szükség esetén körülhatárolását, 

b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész), 

c) az építmény rövid ismertetését, leírását, 

d) a kezdeményezés indokolását, 

e) védendő érték fotódokumentációját. 

(5) A helyi védettség alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás 

megindításáról az érdekelteket értesíteni kell, a következők szerint:  

a) egyedi védelemmel kapcsolatos kezdeményezés esetén az ingatlannal rendelkezni 

jogosultakat közvetlenül, 

b) a nyilvánosságot a helyben szokásos módon, hirdetmény útján. 



(6) A döntés előkészítését megalapozó értékvizsgálat tartalmi hiányosságai esetén hiánypótlás 

kérhető. A hiánypótlás a közlést követő 8 napon belül teljesítendő. A hiánypótlás 

elmulasztása esetén a döntés-előkészítést a Polgármester felfüggeszti. 

(7) Az előkészítő eljárás alatt - legalább 30 napos határidővel - 

a) az érintettek véleményt nyilváníthatnak, amit a Képviselő-testület az elkészített 

szakmai anyaggal együtt megtárgyal. A véleménynyilvánítás elmaradása a 

kezdeményezéssel való egyetértésnek minősül, 

b) helyi védelem alá helyezési, illetve megszüntetési szándék tényéről a nyilvánosság 

tájékoztatása a helyben szokásos módon, hirdetmény útján történik. 

(8) A kezdeményezéstől a képviselő-testületi döntésig terjedő időszakban az építményt 

védettnek kell tekinteni, és - átmeneti szabályozásként - arra a helyi védelemre vonatkozó 

előírásokat kell alkalmazni. 

(9) A képviselő-testületi döntés során figyelembe kell venni a kezdeményezés 

dokumentációját, az érdekeltek és a nyilvánosság észrevételeit. 

(10) A képviselő-testületi döntésre meghatározott határidő: az előkészítő eljárást követő 60 

napon belül. 

(11) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, annak 

helyi védettsége automatikusan megszűnik. Ha a védett érték műemléki védettsége 

megszűnik, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 

köteles megvizsgálni a helyi védettség alá helyezés lehetőségét. 

 

5. §  

(1) A védetté nyilvánítást, illetve annak megszűntetését követő 30 napon belül értesíteni kell: 

a) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosát, használóját, kezelőjét, 

b) az elsőfokú építésügyi hatóságot, 

c) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslatot tevőt, 

d) az illetékes járási hivatal földhivatali osztályát, 

e) az érintett közművek üzemeltetőit, 

f) az építmények esetében az illetékes kulturális örökségvédelemért felelős szervet, 

természeti érték esetén a természetvédelemért felelős szervet, 

g) a nyilvánosságot. 

(2) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-

nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzésről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

(3) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 

 

6. §  

(1) A helyi védelem alatt álló épületet, építményt az e célra rendszeresített egységes táblával 

kell megjelölni. A tábla szövege: „Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

védetté nyilvánította ..... évben”. 

(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról - külön eljárás nélkül - a Polgármesteri 

Hivatal gondoskodik. 

(3) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles. 

 

7. §  

A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha  

a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,  

b) a védett terület, illetve érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul 

elveszítette,  

c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel 

meg, 

d) a védett érték magasabb (műemléki) védettséget kap.  



 

5. Az egyedi helyi védett érték nyilvántartása 

8. §  

(1) A helyi védelem alá vett értékről a Polgármesteri Hivatal Jegyzője nyilvántartást vezet, 

amely tartalmazza: 

a) a védelem szakszerű, rövid indokolását, 

b) fotódokumentációt, 

c) a helyi védelem védettségi kategóriáját,  

d) a helyrajzi számot. 

(2) Egyedi védettség esetén az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül a nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell 

a) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),  

b) helyszínrajzot, 

c) a védett érték rendeltetését és használatának módját, 

d) tulajdonos, kezelő, használó megjelölését, 

e) az épület, építmény építésének, átépítésének idejét, építőjének, átépítőjének nevét, 

f) a védelmet megállapító rendelet számát, időpontját. 

(3) A nyilvántartás nyilvános, abba bárki, térítés nélkül betekinthet. 

 

6. Védett értékek fenntartása, hasznosítása 

9. §  

(1) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését a rendeltetésüknek megfelelő 

használattal kell biztosítani. 

(2) A helyi védett érték tulajdonosa kérheti az Önkormányzat támogatását a felújítás, 

helyreállítás és ezáltal az értékmegőrzés érdekében. A támogatás megítélésének feltétele a 

rendeltetésszerű használat. 

(3) Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a 

települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a velük kapcsolatos 

ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyet kell kapniuk. 

 

7. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek 

10. §  

(1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A 

tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotóelemére és 

részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e 

vagy sem. 

(2) A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jól 

karbantartani, állapotát megóvni. A használat nem veszélyeztetheti az adott építészeti 

örökség fennmaradását. 

(3) A helyi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki 

szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen 

környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat. 

(4) A helyi védett érték tulajdonosa a tulajdonviszonyokban, a kezelőben és a használóban 

történt változásokat a jegyzőnek a változástól számított 30 napon belül köteles írásban 

jelezni. Ennek elmaradása esetén a védett értékre önkormányzati támogatás nem adható. 

 

8. Az egyedi védelem meghatározása 

11. §  

Az egyedi védelem az 1. melléklet 2. fejezetében meghatározott építményekre, egyedi 

tájértékre, növényzetre, szoborra, képzőművészeti alkotásra terjed ki.  

 



 

III.  FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

 

9. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása 

12. §  

A településképi szempontból meghatározó területek a 2. melléklet 1. és 2. fejezetében 

meghatározott területekre terjednek ki.  

 

IV.  FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

 

10. Történeti és átalakuló nőtt településrész területi építészeti követelményei 

13. §  

(1) A Fő utca mentén épület elhelyezése a telek utcai homlokvonalán is lehetséges az 

illeszkedés szabályainak megfelelően. 

(2) A kialakult területeken tömör (át nem látható) kerítés az illeszkedés szabályainak 

megfelelően létesíthető. 

(3) Az oldalhatáron álló épület a telekhatártól maximum 1,0 méterre helyezhető el. 

 

11. Történeti és átalakuló nőtt településrész egyedi építészeti követelményei 

14. §  

(1) A település lakó- és vegyes funkciójú területein a tető síkjából csak ablak és kémény 

állhat ki, toronyszerű építmény, épületrész nem alakítható ki, kivéve a templom épületet. 

(2) A településrészen magastető építése esetén a tetőhajlásszög 25°-45° között szabadon 

kialakítható. Lapostető vagy terasz az alapterület maximum 30%-án alakítható ki. 

(3) Egy telken belüli építmények tetőhéjalási anyagának azonosnak kell lenniük. 

(4) Tetőfedő anyagként műanyag és eternit hullámlemezek nem használhatók.  

(5) A településrész lakó- és vegyes funkciójú területein az épületgépészeti berendezés 

(kivéve a napenergiát hasznosító berendezés) az épületgerinctől a közterület felőli 

oldalon csak takarással helyezhető el.  

 

12. Új kertvárosias településrész egyedi építészeti követelményei 

15. §  

(1) A település lakó- és vegyes funkciójú területein a tető síkjából csak ablak és kémény 

állhat ki, toronyszerű építmény, épületrész nem alakítható ki.  

(2) A településrészen magastető építése esetén a tetőhajlásszög 25°-45° között szabadon 

kialakítható. Lapostető vagy terasz az alapterület maximum 30%-án alakítható ki. 

(3) Egy telken belüli építmények tetőhéjalás anyagának azonosnak kell lenniük. 

(4) Tetőfedő anyagként műanyag és eternit hullámlemezek nem használhatók.  

 

13. Beépítésre nem szánt településrészek egyedi építészeti követelményei 

16. §  

A beépítésre nem szánt erdő- és mezőgazdasági területeken a magastető létesítése esetén a 

tetőhajlásszög 25°-50° között alakítható ki. 

 

14. Zöldfelületek, kertek kialakítására vonatkozó településképi követelmények 

17. §  

A fák és fás szárú növények telepítési szabályaira vonatkozó rendelkezéseket a fás szárú 

növények védelméről szóló 17/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

 

18. §  



(1) Az építmények elhelyezésénél a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítására 

kell törekedni. 

(2) A zöldfelületek kialakításánál 

a) a táji és a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok telepítendők, e rendelet 

3. melléklete alapján,  

a) agresszíven gyomosító, allergizáló hatású fafajok nem telepíthetők, 

b) tilos inváziós, agresszívan gyomosító növényfajok telepítése, 

c) telekhatár menti fásszárú növényzetet úgy kell telepíteni és fenntartani, hogy az a 

szomszédos telek használatát ne korlátozza. 

(3) A zöldfelületeken elhelyezett kerti építmények és burkolatok szín- és anyaghasználatát az 

építészeti környezethez illeszkedően kell megválasztani. 

(4) A településképi szempontból jelentőséggel bíró fák, fasorok fakivágása csak a faegyedek 

elhalása vagy közveszély elhárítása esetében engedélyezhető, a védett fák vagy fasor 

egyidejű pótlása mellett. 

 

V.  FEJEZET 

EGYEDI ÉPÍTÉSZETI KÖVETELMÉNYEK 

 

15. Az egyedi helyi védett értékek helyrehozatalára, átalakítására, bővítésére és 

bontására vonatkozó egyedi építészeti követelmények 

19. §  

(1) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell 

megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílásrendet és a nyílások 

osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését.  

(2) A védett építmények eredeti külső megjelenését, ezen belül  

a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, részletképzését, valamint ezek 

rész- és befoglaló méreteit,  

b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,  

c) az eredeti színezését, vagy ha ez nem ismert, a védett építmény jellegének és 

környezetének megfelelő színezést,  

d) eredeti épülettartozékait és felszereléseit  

az e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell megőrizni, illetve helyreállítani. 

(3) Az egyes épületek kiemelkedő, megőrzendő értékeit az egyes épület-adatlapok 

tartalmazzák. 

(4) Meglévő épület közterület felőli homlokzatának felújítása esetén 

a) a homlokzat-felújítás, homlokzat-átalakítás, portál ki- vagy átalakítás csak a teljes 

épülethomlokzat figyelembe vételével történhet, 

b) csak azonos megjelenésű nyílászárók alkalmazhatók, 

c) a hagyományos épületszerkezetek, anyagok használata, az eredeti anyagok 

felhasználása az irányadó. Amennyiben az eredeti anyaghasználat és alkalmazott 

épületszerkezetek nem ismertek, úgy csak természetes anyagokat lehet alkalmazni 

(tégla, kő, cserép, természetes pala, fa stb.), 

d) a homlokzatnak a jelenlegitől eltérő vakolása, színezése színezési terv alapján 

valósítható meg. Az épületek színezésénél a természetes anyagok színeit, az épített és 

a természetes környezetbe illően kell alkalmazni. A vakolt felületeken a fehér és tört-

fehér színek előnyben részesítendők, kék, lila, piros színek különböző árnyalatai nem 

alkalmazhatók, 

e) az épületek, épületrészek szerkezetei, homlokzati részletei, tartozékai megőrzendők, 

hiány esetén pótlandók.  

(5) Védett építményen, épületen és területen gépészeti és egyéb berendezés (klíma, szellőző, 

szerelt kémény, napkollektor, stb.) nem létesíthető, kivéve rejtett módon és a védett 

objektum építészeti elemeivel összhangban. 

 



20. §  

(1) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem 

akadályozza, sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek 

megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek 

tiszteletben tartásával kell megoldani.  

(2) A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati 

kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett 

bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.  

(3) A védett épülettartozékot az épület elbontása után az új épületbe – felújítás, javítás után – 

vissza kell építeni. 

(4) Védett épület bontására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság esetén kerülhet sor, ha a 

védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás 

műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület bontására csak a védettség 

megszüntetését követően kerülhet sor.  

(5) Helyi védett épületen tetőtér-beépítés, vagy emeletráépítés csak akkor alkalmazható, ha 

ezt az illeszkedés szabályai lehetővé teszik, és ha a homlokzati értékek megőrizhetőek. 

 

21. §  

(1) Helyi védelem alatt álló szobor, szoborcsoport, emlékmű nem védett elemeinek esetleges 

cseréje, illetve hiányzó elemeinek pótlása során a védett elemeket  

a) a tömeghatás, 

b) a teljes magasság, 

c) a talapzat és a szobor magassági aránya, 

d) az anyaghasználat 

szempontjából mértékadónak kell tekinteni. 

(2) A szobrok, emlékművek, kőkeresztek javítását, karbantartását szakképzett restaurátorral 

kell elvégeztetni. A helyi védett alkotásokat a szoborlapok tartalmazzák. 

 

16. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése 

22. §  

(1) 20 kV-nál nagyobb felszíni energiaellátási építmények és műtárgyak a történeti és 

átalakuló nőtt településrészen, valamint az új kertvárosias településrészen nem 

helyezhetők el. 

(2) A sajátos építmények és műtárgyak anyaghasználata tekintetében természetes anyagok 

használatát kell alkalmazni: kő, tégla, fa, vakolat. 

a) védett természeti területen 

b) országos ökológiai hálózat területén 

c) Natura 2000 területen 

 

17. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények 

23. §  

(1) A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni a 

településképi megjelenésre. 

(2) Háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele, hogy 

a) a magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot 

legfeljebb 3 m-nél jobban nem haladhatja meg, 

b) a dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen. 

(3) Napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) magastető építése esetén a 

tetősíktól maximum 10o-os kiemeléssel telepíthető. 

 

VI.  FEJEZET 

REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

 



18. A reklámelhelyezés szempontjai, módja 

24. §  

(1) Reklámhordozókat épületek homlokzatán, építési telken és közterületen önállóan, 

kéményen, és utcabútorok erre a célra kialakított részén biztonságosan rögzítve lehet 

elhelyezni. 

(2) A reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek 

és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok 

jogait és törvényes érdekeit. 

(3) Mozgatható (a talajhoz, burkolathoz nem rögzített) hirdető berendezés közterületen csak:  

a) kereskedelmi és szolgáltató üzletek előtt, kizárólag az üzlet nyitvatartási ideje alatt és 

az adott tevékenység hirdetésére,  

b) alkalmi rendezvények esetén a szükség szerinti helyeken 

helyezhető el úgy, hogy az ne zavarja a közlekedést és a közterület tisztaságát és rendjét. 

(4) A reklámelhelyezésnél az alábbi szempontok veendők figyelembe: 

a) a reklámeszköznek a meglévő épített és természetes környezetbe, valamint a 

településképbe illeszkedése, 

b) az építményen elhelyezett reklámeszköznek az építmény karakteréhez, színezéséhez, 

arányrendszeréhez igazodása, 

c) egységes épülethomlokzaton, kerítésen, támfalon, tűzfalon elhelyezett 

reklámeszköznek más reklámeszközzel és az építménnyel való összhangja. 

(5) Új reklámeszköz építése, meglévő reklámeszköz felújítása, helyreállítása, átalakítása, 

korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása a jogszabályok keretei között – az e rendelet, 

előírásainak megfelelően – az építésügyi hatósági eljárásra vagy a településképi 

bejelentési eljárásra vonatkozó szabályok alapján végezhető. 

(6) A településképi bejelentési eljárás lefolytatásával helyezhető el 

a) molinó, kivéve a 29. § (4) esetben,  

b) reklámeszköz víztornyon és a helyi egyedi védelem alatt álló épületeken, 

c) falfestés, valamint 

d) 2 m2-nél nagyobb reklámeszköz, kivéve a 27. § (2) bekezdése szerinti esetben. 

(7) Településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhető el 

a) árubemutató eszköz, 

b) megállító reklámeszköz, kivéve a (6) bekezdés a) pont szerinti esetet, 

c) hirdetmény Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által 

biztosított ingyenes hirdetőeszközön, 

d) az Önkormányzat által szervezett nemzetközi, országos vagy a település imázsát 

különösen meghatározó eseményre vonatkozó reklám, valamint 

e) rendezvény, vásár időtartama alatt a pavilonon, vásári sátoron az árusítással 

összefüggő, az árusítás profiljába illő, saját termékről és az üzletről szóló reklám. 

 

25. §  

(1) Az egyébként építésügyi hatósági engedély, településképi bejelentés nélkül elhelyezhető 

reklámeszközt a Polgármester hivatalból vagy kérelemre bármikor felülvizsgálhatja a 24. 

§ (4) bekezdésben megállapított szempontok alapján. 

(2) Amennyiben a Polgármester az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során megállapítja, 

hogy a reklámelhelyezés nem felel meg a 24. § (4) bekezdésben megállapított 

szempontoknak, úgy településképi kötelezési eljárás folytatható le. 

(3)  

 

19. A reklám és reklámhordozó elhelyezésének szabályai 

26. §  

 



(1) Közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozóan a reklám közzététele és 

reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése a magasabb rendű 

jogszabályok figyelembevételével, a területfelhasználási besorolás szerint történhet. 

(2) Közterületen reklámeszközt elhelyezni 

a) településképi bejelentési eljárás lefolytatásával, kivéve a 24. § (6) és (7) bekezdés 

szerinti esetben, 

b) közterület-használati bérleti szerződés (a továbbiakban: bérleti szerződés) 

birtokában, kivéve a 24. § (7) szerinti esetet, 

c) az országos közút részét képező zöldterületen e rendelet hatályba lépése előtt az 

illetékes közlekedési hatósággal létrejött szerződés alapján lehet. 

(3) Magánterületekre vonatkozóan a reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót 

tartó berendezések elhelyezése a magasabb rendű jogszabályok figyelembevételével, a 

területfelhasználási besorolás szerint történhet. 

 

20. Reklámhordozók méretére vonatkozó szabályok 

27. §  

(1) 2 m2-nél nagyobb reklámeszköz nem helyezhető el, nem alakítható át és nem bővíthető, 

kivéve 

a) a vasút területén, 

b) építési területet takaró reklámeszközként. 

(2) A reklámhordozó tartója legfeljebb 11 m2 lehet. 

(3) Védett építményen, épületen reklám, hirdető berendezés (világítás, lámpasor, forgó, 

napernyő, zászló, stb.) nem helyezhető el, kivéve a védett objektum építészeti elemeivel 

összhangban álló, és ingatlanonként egy darab, legfeljebb 70x100 cm-es méretben. 

(4) Cég- és címtábla üzletenként 1 db helyezhető el - kivéve a sarki üzleteket, ahol 

közterületenként 1-1 db helyezhető el -, amelynek mérete nem haladhatja meg az üzlet 

homlokzatonkénti felületének 20%-át. 

(5) Cégér üzletenként 1 db helyezhető el - kivéve a sarki üzleteket, ahol közterületenként 1-1 

db helyezhető el -, amelynek mérete nem haladhatja meg az üzlet homlokzatonkénti 

felületének 10%-át. 

(6) Cégfelirat üzletenként 1 db, az üzlet homlokzatonkénti felületének 10%-át meg nem 

haladó méretben helyezhető el, kivéve 

a) a sarki üzletet, ahol közterületenként 1 db helyezhető el, és 

b) azon üzletet, amely vendéglátóipari terasszal rendelkezik, ahol a nem rikító színű 

napellenzőn korlátlan számú cégfelirat helyezhető el. 

(7) Megállító reklámeszköz üzletenként 1 db helyezhető el, kivéve a sarki üzleteket, ahol 

bejáratonként 1-1 db helyezhető el. A megállító reklámeszköz önálló fényforrással nem 

rendelkezhet. 

(8) Amennyiben a megállító reklámeszköz egyéb formában jelenik meg, úgy az az 

Önkormányzat hozzájárulásával helyezhető el. 

 

21. Reklámhordozók anyaghasználatára vonatkozó szabályok 

28. §  

A Polgármesteri Hivatal egységes méretű, anyagú, kialakítású reklámtáblák elhelyezését 

előírhatja, ennek költsége az érdekelteket terheli. 
 

22. A reklámelhelyezés tilalmára vonatkozó általános szabályok 

29. §  

(1) Nem helyezhető el reklámeszköz, kivéve az adományozó nevét feltüntető táblát: 

a) közterületen álló fán, kivéve favédőrácson, 

b) emlékművön, emléktáblán és szobron, 

c) közterületnek minősülő parkban, kivéve sportparkban, 

d) védett természeti területen, 



e) vízfolyás árterében, kivéve a cég- és címtáblát, cégért, cégfeliratot, megállító 

reklámeszközt, 

f) csobogón, ivókúton, szökőkúton, 

g) virágágyásban, 

h) közterületi berendezési tárgyon, autóbuszmegállón, utcabútoron (kivéve a 

hulladékgyűjtő edényen és a kerékpártárolón, továbbá autóbuszmegállók esetében 

kivétel az Önkormányzat hirdetéseinek megjelentetése), 

i) játszótéri eszközön, játszótéren, 

j) közterületi kerítésen, köztemető kerítésén és a köztemető kerítésétől számított 50 

méteren belül közterületen,  

k) telefonfülkén.  

(2) Országos közút részét képező zöldterületen nem lehet elhelyezni reklámeszközt, kivéve, 

ha az elhelyező e rendelet hatálybalépése előtt szerződést kötött az illetékes közlekedési 

szervvel.  

(3) Nem helyezhető el reklámhordozó közterületen, vagy közterületről látható 

magánterületen, ha:  

a) az a közút területébe vagrv közúti űrszelvénybe nyúlna,  

b) gátolja a kilátást,  

c) településképi, tájképi, környezetvédelmi szempontból elhelyezkedése kedvezőtlen 

vagy káros lenne.  

(4) Nem helyezhető el reklámeszköz a helyi egyedi védelem alatt álló épületeken, kivéve 

a) a cég- és címtáblát, a cégért és a cégfeliratot, 

b) az Önkormányzat által szervezett nemzetközi, országos vagy a község imázsát 

különösen meghatározó eseményre vonatkozó reklámot, 

c) rendezvény esetén a rendezvény támogatójának, szponzorának reklámozására 

szolgáló reklámeszközt, 

d) rendezvény, vásár időtartama alatt a pavilonon, vásári sátoron elhelyezett 

reklámeszközt, 

e) a szórólapot, 

f) a molinót és az átfeszített molinót, amelyet csak az Önkormányzat hozzájárulásával 

az önkormányzati fenntartású intézmény, az Önkormányzat többségi tulajdonában 

álló gazdasági társaság vagy az ilyen gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában 

álló gazdasági társaság helyezhet el. 

(5) A reklámhordozón villogó vagy káprázást okozó fény nem alkalmazható, továbbá olyan 

kivitelben nem készíthető, amely a közlekedés- és közbiztonságot zavarja. 

 

VII.  FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 

 

30. §  

Kakucs építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása 

érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött, vagy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 33/A. § 

szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységekkel, reklámelhelyezésekkel 

és rendeltetésmódosításokkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével –, a 

településképi illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények 

kiegyensúlyozott érvényesítésére, összességében az épített környezet rendezett és esztétikus 

kialakítására kell törekedni. 

 

23. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, 

rendeltetésváltozások köre 

31. §  

A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni  



a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. § szerinti 

egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenység végzése, vagy azzal összefüggő 

építészeti-műszaki tervdokumentáció készítése, 

b) reklám-berendezés elhelyezése, fenntartása, valamint ilyen céllal felület kialakítása, 

továbbá 

c) meglévő építmény rendeltetésének – részben vagy egészben történő – megváltoztatása 

 esetén. 

 

24. A településképi bejelentéshez kötött eljárások 

32. §  

(1) A jelen rendelet előírásai szerint – a 2. § (1) bekezdésében felsorolt területekre 

vonatkozóan – településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312/2012. (XI. 8. 

Korm. rend.) 1. számú mellékletében felsorolt építési munkák közül a következő 

esetekben: 

a) a meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem 

érintő – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének 

megváltoztatása esetén, ha az épület utcai homlokzatmagassága a 6,0 métert 

meghaladja, 

b) ha az épületben az önálló rendeltetési egységek száma megváltozik, 

c) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű építmény építésekor, bővítésekor, melynek 

mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20 m2 alapterületet, 

d) önálló reklámhordozó építmény építésekor, meglévő felújításakor, helyreállításakor, 

átalakításakor, korszerűsítésekor, bővítésekor, megváltoztatásakor, melynek mérete az 

építési tevékenység után sem haladja meg 

ea) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot, 

eb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot, 

e) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építésekor, elhelyezésekor, ha annak a talapzatával 

együttmért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. 

(2) A (1) bekezdésében foglalt építési munkák a kiemelt közterületekhez csatlakozó 

ingatlanok esetében meghatározóak.  

Kiemelt közterületek az alábbiak: 

a) központi park, 

b) Fő utca teljes szakasza. 

 

33. §  

(1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő 

építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben 

az új rendeltetés szerinti területhasználat 

a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, 

b) a korábbi rendelethez képest 

ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból 

kedvezőtlenebb helyzetet teremthet, 

bb) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve 

bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy 

rakodóhely kialakítását teszi szükségessé, 

c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy 

növényzetét, valamint ha 

d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát. 

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni továbbá minden olyan esetben, amikor 

településrendezési eszköz a rendeltetés-módosítást feltételekhez köti, illetve járulékos 

beavatkozásokra vagy intézkedésekre vonatkozó kötelezettségeket ír elő. 



 

34. §  

(1) A jelen rendelet előírásai szerint – a 1. § (1) bekezdésében foglalt területekre 

vonatkozóan – településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz nem kötött reklám-

elhelyezések közül 

a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára rögzített 

aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégszerű reklámtábla, 

ab) egyedi tájékoztató tábla,  

b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy 

támfalra rögzített, illetve közterületen elhelyezett 

ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin, 

bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése, 

bc) reklámtábla (hirdetőtábla), 

bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet, 

be) totemoszlop és reklámzászló, 

bf) reklámcélú építési védőháló, molinó, 

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett 

ca) hirdetőoszlop, 

cb) citylight berendezés, 

cc) megállító tábla, 

cd) reklámkorlát, 

ce) transzparens 

elhelyezése esetén. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések 

elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati szerződés megkötésére csak 

a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét 

tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével 

kerülhet sor. 

 

25.  A településképi bejelentés eljárási szabályai 

35. §  

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a Polgármesterhez benyújtott – 

papíralapú – bejelentéssel indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a 

dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.  

(2)  A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az alábbi 

munkarészeket kell tartalmaznia: 

a) a 32. § (1) bekezdésében meghatározott építési munkák esetében – megfelelő 

jogosultsággal rendelkező tervező által készített –  

aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról, 

ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 

ac) alaprajzo(ka)t, 

ad) homlokzati rajzo(ka)t, valamint 

ae) az utcaképben megjelenést bemutató utcaképi vázlatot, látványtervet (színtervet) 

vagy fotómontázst. 

b) a 32. § szerinti rendeltetés-módosítások esetében – megfelelő jogosultsággal 

rendelkező tervező által készített – 

ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, 

illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a 

szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá 

a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, 

bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 

bc) (szükség szerint) alaprajzot, valamint 



bd) (szükség szerint) homlokzati rajzot, vagy a közterületről látható felületek 

változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst. 

c) a 24. § szerinti reklám-elhelyezések esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező 

tervező által készített – 

ca) műleírást, 

cb) közterületi elhelyezés esetén (a mobil megállító tábla kivételével) helyszínrajzot 

a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 

cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását, 

cd) az építmény érintett részletét, 2 m2-t meghaladó felületű berendezés esetén az 

érintett felület egészét ábrázoló homlokzati rajzot, valamint 

ce) látványtervet vagy fotómontázst. 

 

36. §  

(1) A 32. § (1) bekezdés, valamint a 38. § szerinti eljárásért az építtetőnek, illetve a 

tervezőnek igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. 

(2) A 32-35. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján - a (3) bekezdés szerinti igazolás 

birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha 

ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. 

(3) A Polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy 

rendeltetésváltoztatást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi, és a bejelentőt erről a 

tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés  

a) megfelel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, továbbá – a 

csatolandó dokumentációt illetően – a (2) bekezdésben előírt követelményeknek, 

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám illeszkedik a településképbe, 

c) a tervezett rendeltetésváltozás illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés 

sajátosságaihoz, azok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos 

használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza. 

(4) A Polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy 

rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – 

figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának 

jogkövetkezményeire, ha a bejelentés  

a) nem felel meg a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, továbbá – a 

csatolandó dokumentációt illetően – a (2), (3) és (4) bekezdésben előírt 

követelményeknek, 

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám nem illeszkedik a településképbe,  

c) a tervezett rendeltetés-változás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés 

sajátosságaihoz, illetve, ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem 

igazolja, hogy az új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló 

közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem 

zavarja, illetve nem korlátozza. 

 

37. §  

(1) A településképi bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolást - annak érvényességi 

idejének meghatározásával -, illetve a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó 

határozatot a Polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül adja ki. 

(2) A Polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a 

településfejlesztési ügyekben eljáró bizottság készíti elő. 

 

VIII.  FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSI BÍRSÁG 

 

26. A településképi kötelezési eljárás szabályai 

38. §  



(1) A jelen rendeletben foglalt rendelkezések megsértése településképi kötelezési eljárás 

megindítását vonja maga után. 

(2) A településképi kötelezési eljárást a Polgármester folytatja le a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt 

szabályok szerint. 

(3) A Polgármester a 32-33. § szerinti tevékenység bejelentés nélküli, a 36. § (3) bekezdése 

szerinti igazolás hiányában a 36. § (4) bekezdés szerinti tiltás ellenére történő folytatása 

esetén, továbbá, ha az építési tevékenység, illetve reklámelhelyezés nem illeszkedik a 

településképbe, vagy ellentétes a helyi építési szabályzattal, az 1. § (2) bekezdés 

szerintieket kötelezheti: 

a) az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására, 

b) a helyi értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítésére, 

c) a reklám-elhelyezés megszüntetésére. 

(4) A Polgármester az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kötelezés teljesítésére 90 napos, 

az (1) bekezdés c) pontjaiban felsorolt kötelezés teljesítésére 30 napos határidőt állapít 

meg. 

(5) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység folytatójával szemben 

50.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírság kiszabását rendelheti el, amennyiben a 

kötelezett a kötelezésnek határidőre nem tesz eleget. A bírság az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése értelmében adók módjára behajtható. 

(6) A Polgármester (2) bekezdés szerinti döntésével szemben a Képviselő-testülethez lehet 

fellebbezni. 

(7) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytató nem 

meghatározható vagy nem fellelhető, úgy az (1) bekezdés szerinti kötelezés, illetve a (2) 

bekezdés szerinti bírság az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységgel érintett 

ingatlan tulajdonosával szemben érvényesíthető. 

 

IX.  FEJEZET 

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐRENDSZER 

 

27. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése 

39. §  

(1) A helyi védelem alatt álló érték fenntartási kötelezettségének (szokásos jó-karbantartási 

munkálatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben felmerülő munkálatok) 

teljesítéséhez az Önkormányzat pénzbeli támogatást nyújthat a tulajdonos részére, 

amennyiben azt a tulajdonos a munkavégzés előtt kéri. 

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, melynek igénylése 

kizárólag pályázat útján lehetséges. Támogatásért csak a helyi védelem alá vont érték 

tulajdonosa folyamodhat és annak elnyerésére is csak ő jogosult. 

(3) Az Önkormányzat a helyi védett érték fenntartását, felújítását, rekonstrukcióját a 

következő formákban támogathatja: 

a)  a költségvetésben erre a célra elkülönített összegből pályázat útján, 

b)  a helyi adórendeletben biztosított adókedvezménnyel.  

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbiakat: 

a) építési engedélyhez kötött munka esetén az építési engedélyezési tervdokumentációt 

és a jogerős építési engedélyt, 

b) építési engedélyhez nem kötött munka esetén az építési engedélyezési 

tervdokumentációnak megfelelő terveket, az elvégezendő munka leírását, 

c) fénykép-dokumentációt az építmény állapotáról, homlokzatáról, 

d) a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és a 

munka elkészülésének határidejét, 

e) a pályázó költségvállalási nyilatkozatát arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a 

kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel. 



(5) A támogatás módját, mértékét, igénybevételének feltételeit a Képviselő-testület határozza 

meg és ezekről a nyertes pályázó és az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A 

szerződés tartalmazza legalább a megítélt támogatás folyósításának módját, a felhasználás 

feltételeit, az elszámolás határidejét és az ellenőrzés szabályait.  

(6) A támogatás kifizetésére az elvégzett munkáról szóló eredeti számlák és fényképek 

becsatolását követően kerülhet sor. Az elkészült munkát követő kifizetés előtt az 

Önkormányzat szakértő bevonását is kezdeményezheti annak megállapításához, hogy a 

munka minősége megfelelő-e. 

(7) Az önkormányzati támogatással felújított épület védettsége nem törölhető a támogatást 

követő 15 éven belül. 

(8) A pályázatok során előnyt élveznek az alábbiak: 

a) kiemelt jelentőségű az épület (helye, kora vagy szerepe miatt) 

b) már elkezdett felújítási munka befejezésére irányul a kért támogatás. 

(9) Pályázni nemcsak teljes épületfelújításra, hanem épületrészek (pl. utcai homlokzat, 

nyílászárók, kapuk, kerítés, stb.) felújítására is lehet. 

(10) A támogatás csak értékmegőrző, értékhelyreállító felújításokra szól, az épületek 

bővítésére, részbeni átalakítására, korszerűsítésére nem fordítható. 

(11) A támogatás a benyújtott költségvetés 50%-áig terjedhet. A támogatást az önrész 

felhasználását követően, az elkészült felújítás elszámolásának benyújtásakor lehet 

rendelkezésre bocsátani. 

 

X.  FEJEZET 

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 

28. Hatálybalépés 

40. §  

 

(1) Ez a rendelet 2017. szeptember 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) A rendelet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában 

nevesített államigazgatási szervek és partnerek közreműködésével készült. 

(3) E rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

1. A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke 

2. A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke 

3. A táji és a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok 

 

29. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

41. §  

Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község építészeti 

örökségének helyi védelméről szóló 4/2016. (II. 29.) rendelete. 

  

Dr. Kendéné Toma Mária sk. 

polgármester 

Farkasné Szabó Mária sk. 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet a 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 

A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke  

 

1. fejezet 

(A helyi területi védelem alatt álló területek elnevezése és lehatárolása, valamint a területek 

lehatárolásának térképi bemutatása) 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem határoz meg helyi területi 

védelmi területet. 

 

2. fejezet 

A helyi egyedi védelem alatt álló „elemek”  

Megnevezése Elhelyezkedése 

(utca, hrsz.) 

Jellemző 

használata 

Meghatározó értékei 

Egyedi művi értékek 

Épületek és építmények 

Római Katolikus 

Templom 

Hősök tere 3. 

574. hrsz. 

egyházi 

szertartások 

szerkezete, főoltár, 

üvegablakok, eredeti 

fapadok 

Római Katolikus 

Kápolna 

Fő utca – Malomkert 

utca sarkán  

63/5. hrsz. 

kegyhely az építmény apró barokk 

kápolna jellege, a kis 

üvegablakkal és a kereszttel 

Községi Tájház Fő utca 136. 

449/1. hrsz. 

hagyományőrző 

rendezvények 

szerkezete,  

berendezése a közel 100 

éves helyi paraszti 

hagyományt őrzi 

Templomkerti 

világháborús emlékmű 

Hősök tere 3. 

574. hrsz. 

kegyeleti 

emlékhely 

márványtábla-véséssel 

Liebner-emlékoszlop 

 

Fő utca – Dózsa 

György utca közötti 

parkban 64/3. hrsz. 

történelmi 

emlékhely 

Kakucsi-Liebner József 

címerével díszítve 

A központi parkban 

lévő kereszt 

Fő utca - Sastelep utca 

kereszteződésében 

63/7. hrsz. 

kegyhely kőből faragott kereszt és 

korpusz 

Trianoni emlékoszlop Központi parkban 

63/7. hrsz. 

emlékoszlop fából faragott emlékoszlop 

A községi temető 

központi keresztje 

Monori út végén 

795. hrsz. 

kegyhely gránitból faragott kereszt és 

korpusz, a málenkij 

robotosok emlékműve 

egyben 

Kápolna melletti 

kereszt 

Fő utca – Malomkert 

utca sarkán  

63/5. hrsz. 

kegyhely kőből faragott kereszt és 

korpusz 

Templomkerti kereszt Hősök tere 3. 

574. hrsz. 

kegyhely kőből faragott kereszt és 

korpusz 

Központi park 

 

63/7 hrsz 

 

Kakucs, 

Központi park 

 

Törzskönyvi szám: 

12/355/TT/08 

Hatályba lépés éve: 2008 

 

 

 



2. melléklet a 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke 

1. fejezet 

A településképi szempontból meghatározó területek elnevezése és lehatárolása 

Településrész elnevezése Településrész lehatárolása 

Történeti és átalakuló-nőtt településrész A település belterület határral körbezárt területe, 

kivéve a: Rózsa utca, Viola utca, Rezeda utca, 

Liliom utca, Jázmin utca, Nap utca, Hold utca, 

Gizella utca, (Fecske utca és Csíkosi út közötti 

szakasza) 

Új kertvárosi településrész Rózsa utca, Viola utca, Rezeda utca, Liliom utca, 

Jázmin utca, Nap utca, Hold utca, Gizella utca 

(Fecske utca és Csíkosi út közötti szakasza) 

Beépítésre nem szánt településrész A település belterület határon kívüli területe 

 

2. fejezet 

A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásának térképi bemutatása 

 
 

 



3. melléklet a 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

A táji és a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok 

 

 A B 

1.  tudományos („latin”) elnevezés magyar elnevezés 

2.  lombos fák 

3.  Acer campestre mezei juhar 

4.  Acer platanoides korai juhar 

5.  Acer pseudoplatanus hegyi juhar 

6.  Acer tataricum tatár juhar, feketegyűrű juhar 

7.  Alnus glutinosa enyves éger, mézgás éger 

8.  Alnus incana hamvas éger 

9.  Carpinus betulus közönséges gyertyán 

10.  Carpinus orientalis keleti gyertyán 

11.  Castanea sativa szelídgesztenye 

12.  Cerasus avium (Prunus avium) vadcseresznye, 

madárcseresznye 

13.  Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) sajmeggy 

14.  Fagus sylvatica közönséges bükk 

15.  Fraxinus angustifolia ssp. pannonica magyar kőris 

16.  Fraxinus excelsior magas kőris 

17.  Fraxinus ornus virágos kőris, mannakőris 

18.  Juglans regia közönséges dió 

19.  Malus sylvestris vadalma 

20.  Padus avium zelnicemeggy, májusfa 

21.  Pyrus pyraster vadkörte, vackor 

22.  Quercus cerris csertölgy, cserfa 

23.  Quercus farnetto (Q. frainetto, Q. conferta) magyar tölgy 

24.  Quercus petraea (Q. sessiliflora) kocsánytalan tölgy 

25.  Quercus pubescens molyhos tölgy 

26.  Quercus robur (Q. pedunculata) kocsányos tölgy 

27.  Salix alba fehér fűz 

28.  Sorbus aria lisztes berkenye 

29.  Sorbus aucuparia madárberkenye 

30.  Sorbus dégenii - 

31.  Sorbus domestica házi berkenye 

32.  Sorbus pseudolatifolia - 

33.  Sorbus rédliana - 

34.  Sorbus semiincisa budai berkenye 

35.  Sorbus torminalis barkóca berkenye 

36.  Tilia cordata (T. parviflora) kislevelű hárs 

37.  Tilia platyphyllos (T. grandifolia) nagylevelű hárs 

38.  Tilia tomentosa (T. argentea) ezüst hárs 

39.  Ulmus glabra (Ulmus montana, Ulmus scabra) hegyi szil 

40.  Ulmus laevis vénic szil 

41.  Ulmus minor (Ulmus campestris) mezei szil 

42.    

43.  tűlevelű fajok (fenyők) 

44.  Abies alba jegenyefenyő 

45.  Juniperus communis közönséges boróka, 

gyalogfenyő 



46.  Larix decidua vörösfenyő 

47.  Picea abies (Picea excelsa) lucfenyő 

48.  Pinus sylvestris erdei fenyő 

49.  Taxus baccata közönséges tiszafa 

50.    

51.  lombos cserjék 

52.  Alnus viridis havasi éger, zöld éger 

53.  Amelanchier ovalis közönséges fanyarka 

54.  Amygdalus nana (Prunus tenella) törpe mandula 

55.  Artemisia alba sziklai üröm 

56.  Berberis vulgaris közönséges borbolya, sóskafa 

57.  Calluna vulgaris (Erica vulgaris) csarab 

58.  Cerasus fruticosa (Prunus fruticosa) csepleszmeggy 

59.  Clematis vitalba erdei iszalag 

60.  Colutea arborescens pukkanó dudafürt 

61.  Cornus mas húsos som 

62.  Cornus sanguinea veresgyűrű som 

63.  Coronilla emerus - 

64.  Corylus avellana közönséges mogyoró 

65.  Cotinus coggygria cserszömörce 

66.  Cotoneaster integerrimus (C. vulgaris) szirti madárbirs 

67.  Cotoneaster nigrum (C. melanocarpa) fekete madárbirs 

68.  Cotoneaster nebrodensis (C. tomentosa, C. 

orientalis) 

nagylevelű madárbirs, gyapjas 

madárbirs 

69.  Crataegus laevigata (C. oxyacantha) kétbibés galagonya 

70.  Crataegus monogyna egybibés galagonya 

71.  Crataegus nigra fekete galagonya 

72.  Crataegus pentagyna ötbibés galagonya 

73.  Cytisus ausrtiacus buglyos zanót 

74.  Cytisus hirsutus borzas zanót 

75.  Cytisus nigricans fürtös zanót 

76.  Cytisus decumbens (C. procumbens) - 

77.  Cytisus supinus (C. capitalus) gombos zanót 

78.  Daphne cneorum henye boroszlán 

79.  Daphne laureola babér boroszlán 

80.  Daphne mezereum farkas boroszlán 

81.  Erica carnea alpesi erika, hanga 

82.  Euonymus europaeus csíkos kecskerágó 

83.  Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó 

84.  Frangula alnus (Rhamnus frangula) kutyabenge 

85.  Genista tinctoria festő rekettye 

86.  Hedera helix közönséges borostyán 

87.  Helianthemum numullarium napvirág 

88.  Hippophae rhamnoides homoktövis 

89.  Laburnum anagyroides közönséges sárgaakác, 

aranyeső 

90.  Ligustrum vulgare közönséges fagyal 

91.  Lonicera caprifolium jerikói lonc 

92.  Lonicera xylosteum ükörke lonc, ükörke 

93.  Prunus spinosa kökény 

94.  Rhamnus catharticus varjútövis benge 

95.  Ribes alpinum havasi ribiszke 



96.  Ribes uva-crispa - 

97.  Rosa canina gyepűrózsa 

98.  Salix caprea kecskefűz 

99.  Salix cinerea rekettyefűz, hamvas fűz 

100.  Salix eleagnos ciglefűz, parti fűz 

101.  Salix fragilis törékeny fűz csőrege fűz 

102.  Salix pentandra babérfűz 

103.  Salix purpurea csigolyafűz 

104.  Salix rosmarinifolia serevényfűz 

105.  Salix triandra mandulalevelű fűz 

106.  Salix viminalis kosárkötő fűz 

107.  Sambucus nigra fekete bodza 

108.  Sambucus racemosa fürtös bodza 

109.  Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius) seprőzanót 

110.  Spiraea media szirti gyöngyvessző 

111.  Spiraea salicifolia fűzlevelű gyöngyvessző 

112.  Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 

113.  Viburnum lantana ostorménfa 

114.  Viburnum opulus kányabangita 

115.  Vitis sylvestris ligeti szőlő 

 

A növényválasztás szempontjai a telepítés során 

 

1. Az 1. pont szerinti, magyarországi őshonos fa- és cserjefajokat az adott tájra jellemző 

társulásoknak, valamint a termőhelyi adottságoknak megfelelően kell alkalmazni. 

2. A település díszkertjeinek fa- és cserjetelepítéseinél, az utcafásításoknál a főbb honos 

fásszárú fajok mellett figyelembe vehetők a helyben szokásos gyümölcs- (pl. cseresznye-, 

szilva-, barack-, alma- és körtefélék) és szőlőfélék fajtái is. 

3. A jelentősebb közterületek, közterek és közparkok betelepítésénél a fentieken túl 

alkalmazhatók azok a díszfák és díszcserjefélék, amelyek ugyan nem őshonosak, de a 

településen, illetve a térségben nem idegenek, hagyománnyal rendelkeznek (pl. 

platánfélék, ostorfa félék, magas díszértékű exóták – magnólia, császárfa, stb.- valamint 

mértékkel a helyi termőhelyi viszonyoknak megfelelő örökzöld lomblevelű – pl. 

babérmeggy, bangita, – és tűlevelű fajok, fenyőfélék is). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 

A közművesítési hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

(1) E rendelet személyi hatálya kiterjed Kakucs község közigazgatási területén lévő 

valamennyi közművel érintett ingatlan tulajdonosára, tényleges használójára, akik 

utólagos csatlakozónak minősülnek. 

(2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a közműlétesítésekre, melyek kiépítését 

Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját 

elhatározásából, önállóan, vagy az érdekeltek együttműködésével valósította meg. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. érdekeltségi egység: a külön jogszabály szerint egy helyrajzi számmal rendelkező 

ingatlan, vagy önálló rendeltetési egység, 

2. közmű: az ivóvíz-, és szennyvízcsatorna-hálózat, 

3. közművesítési hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel való ellátottságának, szennyvíz-

elvezetésének kiszolgálása érdekében a víziközmű-hálózatra történő utólagos 

rácsatlakozás engedélyezéséhez az igénylő által kifizetendő összeg, 

4. utólagos csatlakozó: az a magánszemély, illetve jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a közműlétesítmények 

megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá, 

5. víz- és csatornahálózat: helyi közcélú víziközmű törzshálózat és bekötővezetékei. 

 

3. Általános rendelkezések 

 

3. § 

(1) Az Önkormányzat az általa megvalósított közműlétesítmény megvalósítási 

költségeinek egy részét e rendeletben meghatározott szabályok szerint az utólagos 

csatlakozókra közművesítési hozzájárulás formájában áthárítja. 

(2) A fejlesztés által érintett ingatlanok tulajdonosai, vagy tényleges használói 

közművesítési hozzájárulást kötelesek fizetni az Önkormányzat által 

a) korábban megvalósított közműlétesítményre történő utólagos 

rácsatlakozásért, 

b) újonnan megépülő ivóvíz- és szennyvíz-törzshálózat kiépítéséért. 

(3) Nem kell közművesítési hozzájárulást fizetni: 

a) meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje esetén, 

b) ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a közmű létesítésére történő 

csatlakozásért a hozzájárulást korábban megfizették és a megfizetést hitelt 

érdemlően tudják bizonyítani. 

(4) A gerincvezetékre való rácsatlakozást csak a kijelölt szolgáltató, a DAKÖV Kft. (2370 

Dabas, Széchenyi utca 3.) végezheti el. 



 

4. Közművesítési hozzájárulás mértéke, megfizetésének szabályai 

 

4. § 

(1) Kakucs község közigazgatási területén önkormányzati beruházásban megvalósított 

víziközművek létesítéséhez való hozzájárulásként - a (2) bekezdésben foglaltak 

kivételével - az alábbi közművesítési hozzájárulást kell az Önkormányzat javára 

megfizetni: 

a) az ivóvíz-hálózatra történő rákötés összege magánszemélyek esetében: 

20.000,-Ft/érdekeltségi egység, 

b) a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés összege magánszemélyek 

esetében: 20.000,-Ft/érdekeltségi egység, 

c) az ivóvíz-hálózatra történő rákötés összege jogi személyek, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében: 150.000,-Ft/érdekeltségi 

egység, 

d) a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés összege jogi személyek, vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében: 150.000,-

Ft/érdekeltségi egység. 

(2) Kakucs község közigazgatási területén önkormányzati beruházásban megvalósított 

közművek létesítéséhez való hozzájárulásként 

a) a Kakucs község Csíkosi útján lévő, jelen rendelet hatálybalépésekor 

külterületi helyrajzi számmal ellátott,  

valamint  

b) minden, a jelen rendelet hatálybalépésekor külterületi helyrajzi számmal 

ellátott, 

és ezen ingatlanok előtt kiépült közműlétesítményekre való rákötés esetén a 

közműkiépítési hozzájárulás díja: mind az ivóvíz, mind a szennyvízcsatorna esetén, 

külön-külön közműtárgyanként, 750.000 Ft/érdekeltségi egység. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ingatlanok tulajdonosai a (2) bekezdésben 

meghatározott ingatlanokon felépített lakásra használatba vételi engedélyt mindaz 

ideig nem kaphatnak, amíg a (2) bekezdésben meghatározott összegű közműkiépítési 

hozzájárulást az Önkormányzat javára nem fizetik meg. 

(4) Amennyiben az ivóvíz- valamint a szennyvízcsatorna-hálózatra való utólagos 

csatlakozás révén önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú út sérül meg, az 

utólagosan csatlakozónak 20.000 Ft útfelújítási hozzájárulást kell az Önkormányzat 

javára megfizetnie. 

 

5. § 

(1) A közművesítési hozzájárulás összege nem tartalmazza a közmű kiépítését a 

gerincvezetéktől az ingatlanon belüli 1 méter távolságig, valamint a 

közműlétesítményre történő egyéb rácsatlakozási költségeket. 

(2) A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem 

személyhez, hanem érdekeltségi egységhez kötött, a jogosultság az új tulajdonosra, 

tényleges használóra átruházható. 

(3) A közművesítési hozzájárulást az ingatlannak az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 

tulajdonosának, vagy az ingatlan tényleges használójának - az Önkormányzat 

tulajdonában lévő bérlakásban lakók esetén a bérlőnek - kell megfizetnie, közös 

tulajdon esetén a tulajdoni hányadok szerint. 

(4) Amennyiben a közművesítési hozzájárulás költségeit az ingatlan tényleges használója 

fizeti meg, úgy az erről szóló megállapodást a tulajdonos és az ingatlanhasználó az 

Önkormányzat felé igazolni köteles. 

 

6.§ 



(1) Az utólagos csatlakozó a közművesítési hozzájárulás összegét a víziközmű-hálózatra 

történő rácsatlakozás üzembehelyezését megelőzően köteles megfizetni az 

Önkormányzat javára. 

(2) A közművesítési hozzájárulás megfizetésére részletfizetés nem engedélyezhető. 

(3) A közművesítési hozzájárulás befizetéséről a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

nyilvántartást vezet. 

(4) Az elkészült víziközmű-hálózatra történt rácsatlakozás üzembehelyezését az utólagos 

csatlakozónak a víziközmű-szolgáltatónál kell kezdeményeznie. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

7. § 

(1) E rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a „Kakucs község 

közigazgatási területén érvényes közműfejlesztési hozzájárulás mértékéről” szóló 

9/1999. (VI. 15.), és az azt módosító 15/2000. (VII. 06.) önkormányzati rendelet. 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

(4) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon történő – kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk.  

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról szóló 8/2016. (V. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatáról szóló 8/2016. (V. 03.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a kiegészül egy új, (8) bekezdéssel a 

következők szerint: 

 

„(8) Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatait a társulási megállapodásban 

foglaltak szerint a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) látja el.” 

 

2. § A Rendelet 9. §-ának első mondatában „az Önkormányzattal” szöveg helyébe „a 

Társulással” szöveg lép. 

 

3. § A Rendelet 12. §-ának (12) bekezdésében „az Önkormányzat” szöveg helyébe „a 

Társulás” szöveg lép. 

 

4. § A Rendelet 14. §-ának (3) bekezdésében „a Polgármestert” szöveg helyébe „a Társulás 

Elnökét” szöveg lép. 

 

5. § A Rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A Közszolgáltató, a Társulás és az Önkormányzat köteles minden olyan adatot és 

információt megadni a Koordináló szerv részére, ami feladatkörének gyakorlásához 

szükséges.” 

 

6. § A Rendelet 23. §-a kiegészül egy új, (3) bekezdéssel a következők szerint: 

 

„(3) A Rendeletet a helyben szokásos módon – a Kakucsi Polgármesteri Hivatal folyosóján 

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

kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.” 

 

7. § A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kakucs.hu/


Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 

bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális 

célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:  

 

1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociálisan 

rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként tűzifa-támogatást nyújt.  

 

(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő és háztartás fogalmára a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális 

törvény) 4. §-ában meghatározottakat kell érteni. 

 

(4) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen az ingatlanban él:  

a) aki életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási 

intézménybe, illetve ide tér haza), és  

b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket - úgymint étkezés, főzés, mosás 

stb. - legjellemzőbben folytatja.   

2. § (1) Az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén szociális célú tűzifára jogosult az - a 

szociális törvény 3. §-ában meghatározott és Kakucson, mint bejelentett állandó lakóhelyén, 

vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élő - kérelmező, 

a) aki a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben 

meghatározottak szerint, határidőben benyújtja a Kakucsi Polgármesteri Hivatalba, 

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó egy havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és 

c) aki vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

(2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet 1. 

mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelmek benyújtási 

határideje: 2018. január 8. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(3) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek: 

a) a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - 

tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - a 

települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülők, és 



b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. 

(4) Szociális célú tűzifa-támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a háztartásban élők számától.  

(5) Az e rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához 

a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi 

adatairól, családja jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat 

mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni. 

 

(6) A szociális célú tűzifa-támogatás mennyisége háztartásonként legalább 0,5 erdei m3, 

legfeljebb 4 erdei m3 lehet. 

 

(7) A tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény 

aláírásával igazolja.  

 

(8) A szociális tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, 

csak saját használatra használhatja fel. Ennek be nem tartása esetén a beszerzési árat és a 

kiszállítás költségét a tűzifában részesülő személy köteles megfizetni.  

  

3. § (1) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi 

hatáskört a Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyszerűsített határozattal dönt.  

 

(2) A Polgármester különös méltánylást érdemlő esetekben eltekinthet a 2. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott jövedelemhatár figyelembevételétől.  

 

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a szociális célú tűzifa-juttatás iránti kérelemben meg 

kell jelölni, és hitelt érdemlően bizonyítani kell azokat a körülményeket, amelyek 

megalapozzák a kérelem teljesíthetőségét (például: tartós betegség, rokkantság, 

munkanélküliség, alacsony összegű nyugellátás, gyermekét egyedül neveli, stb.). 

4. § (1) A támogatás forrásösszetétele az Önkormányzat számára megállapított állami 

támogatás és az Önkormányzat által biztosított önerő és szállítási költség összege. 

 

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok az 

megfelelnek-e jelen rendeletben foglalt feltételeknek - el kell utasítani.  

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. március 31. napján 

hatályát veszíti.  

 

(2)  E rendelet alkalmazása során a szociális törvényben és a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának szabályairól 

szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel 

kell alkalmazni.   

 

(3) 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. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester        jegyző 

 

http://www.kakucs.hu/


A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

szóló 21/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelet 

1. melléklete 

 

KÉRELEM 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásra 

 

I. Kérelmező: 

Neve: .......................................................................... Születési neve: ...................................................  

Anyja neve: ....................................................................... TAJ száma: .................................................  

Születési helye, ideje: ........................................................ Állampolgársága: .......................................  

Állandó bejelentett lakóhelye: ................................................................................................................  

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével): .............................................................................  

Elérési lehetősége (telefonszám, email-cím): .........................................................................................  

 

II. A háztartásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók: 

 

Név 

(születési név is) 

Születési idő Ellátás 

megnevezése 

Ellátás összege 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



(A feltüntetett jövedelmekről az igazolást a kérelemhez csatolni kell.) 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ..................................... Ft/hó. 

 

III. Vagyoni adatok: 

 

1. Az életvitelszerűen használt ingatlanon túl a háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlan: 

1.1. Ingatlantulajdon: 

 .............................................. város/község ...................................................... út/utca  ............... hsz.,  

alapterülete:  ......................... m2, 

tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   becsült forgalmi érték:  ................. Ft. 

1.2. Ingatlantulajdon: 

 .............................................. város/község ...................................................... út/utca  ............... hsz.,  

alapterülete:  ......................... m2, 

tulajdoni hányad.............., a szerzés ideje: ..............év.   becsült forgalmi érték:  ................. Ft. 

 

2. Gépjármű és más vagyon esetén abban az esetben kell kitölteni a 2.1. és 2.2. és 2.3. 

pontban foglaltakat, amennyiben a háztartás tulajdonában olyan hasznosítható ingatlan, jármű, 

vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe 

nem vett – összeg van, amelynek 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft-ot) 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 

jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 

érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott 

ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

2.1. Gépjármű 

típusa:  ........................................................ , rendszáma:  ......................., 

gyártási éve: ...................év.  becsült forgalmi értéke: ..................... ........................ Ft. 

2.2. Gépjármű 

típusa:  ........................................................ , rendszáma:  ......................., 

gyártási éve: ....................év.  Becsült forgalmi értéke: .................. ......................... Ft. 

2.3. Más vagyon: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

IV. Nyilatkozatok: 

 

Nyilatkozom, hogy háztartásom tagja az alábbi ellátásban részesül:  

(Megfelelő rész aláhúzandó)  

• aktív korúak ellátása  

• időskorúak járadéka  

• települési támogatásként folyósított lakhatási támogatás  

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

esetén 

• egyéb ellátásban, mégpedig:……………………………………………………… 

Az általam megjelölt jogosultságot, illetve jogcímet megállapító határozatot a 

kérelmemhez csatolom.  

Nyilatkozom, hogy a lakásom vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 



Tudomásul veszem, hogy  

• a kérelemben feltüntetett jövedelmeket tartalmazó iratok hiánya és a hiányzó iratok 

pótlásának elmaradása kizárja jogosultságom megállapítását, 

• a tűzifát nem értékesíthetem, nem adhatom át másnak, csak saját használatra 

használhatom fel. Ennek be nem tartása esetén a beszerzési árat és a kiszállítás 

költségét meg kell fizetnem az Önkormányzat felé. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

• életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a megjelölt tartózkodási helyemen élek, 

• a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok 

a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti. 

 

Kakucs, …………………………………..       

       …………………………………….. 

        kérelmező aláírása 

 

 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

szóló 21/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete 

 

Átvételi elismervény 

 

Alulírott ……………….………………………………………………………………………..  

 

2366 Kakucs, …………………………………………..…………... u. ……… sz. alatti lakos  

 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete  

 

alapján megállapított természetbeni juttatásként ........... erdei m3 mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

Kakucs, …………………………………… 

………………….…………………………………  

átvevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 

számú mellékletében nevesített államigazgatási szervek és partnerek véleményét figyelembe 

véve - a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya és alkalmazása 

1. § 

 

(1) A Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: rendelet) hatálya Kakucs község 

közigazgatási területére terjed ki.  

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területeken az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 

előírásait az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 

 

2. A rendeletben alkalmazott fogalmak 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában:  

1. szintterületi 

mutató: 

az építési telken elhelyezhető épületek összes bruttó szintterületének és 

az építési telek területének viszonyszáma,  

2. haszonállat: a mezőgazdasági haszonállatok, valamint a kedvtelésből tartott állatok 

közé sorolt minden olyan faj, amelyet haszonszerzés céljából tartanak, 

3. mezőgazdasági 

haszonállat: 

a nagytestű, közepes testű és kistestű állatok közé sorolt minden olyan 

faj, amelyet haszonszerzés céljából tartanak, 

4. nagytestű 

állatok: 

ló, póniló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, strucc, emu, láma és 

jellegükben, méretükben, tömegükben ezekhez hasonló állatok, 

5. közepes testű 

állat: 

juh, kecske, sertés, alpaka (vikunya) és jellegükben, méretükben, 

tömegükben ezekhez hasonló állatok, 

6. kistestű állat: házinyúl, baromfi, szőrméjükért tenyésztett fajok, emberi fogyasztásra 

szánt haszongalamb és jellegükben, méretükben, tömegükben ezekhez 

hasonló állatok, 

7. baromfi: tyúkfélék, kacsa, liba, pulyka, aranyfácán, ezüstfácán, díszkacsa, egyéb 

vízi, illetve dísz-szárnyas, 

8. szőrméjükért 

tenyésztett faj: 

növényevő prémesállatok: hosszúfarkú csincsilla, angóranyúl, nutria, 

húsevő prémesállatok: prémgörény, amerikai nyérc, ezüstróka, sarki 

róka, 

9. kedvtelésből 

tartott állat: 

kutya, macska, díszállatok, valamint a nem CITES (a nem őshonos és 

védett állatok forgalmazásához kötött Washingtoni egyezmény) 

engedélyköteles kis hobbi állat. 

 

3.Szabályozási tervlap 

3. § 

 

(1) A rendelet mellékletét képező SZT jelű Szabályozási tervlap. 



(2) A szabályozás alapelemei:  

a) szabályozási vonal és szabályozási szélesség, 

b) övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa, 

(3) Más, magasabb szintű jogszabállyal megállapított kötelező szabályozási elemek: 

a) védőterületek, védőtávolságok, védősávok, 

b) nyilvántartott régészeti lelőhely határa, 

c) országos ökológiai hálózat és alövezeteinek (magterület, ökológiai folyosó, 

pufferterület) határa, 

d) Natura 2000 terület határa, 

e) országos jelentőségű védett természeti területek határa és helye (ex-lege védett láp), 

f) tájképvédelmi terület határa. 

 

4. Általános közlekedési előírások 

4. § 

 

(1) A közlekedési területek területfelhasználási egységébe tartoznak az OTÉK szerint 

meghatározott, közlekedést szolgáló területek. 

(2) A közlekedési területen belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési 

tevékenység az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény 

kezelőjének hozzájárulásával és előírásai szerint történhet. 

(3) Kakucs területén a közlekedési területek szabályozási szélessége az érvényben lévő vagy a 

készítendő szabályozási terv szerinti. 

(4) Az építési (szabályozási) szélességen belül az OTÉK 26. § (3) bekezdés szerinti 

létesítmények, valamint utcabútorok, a közművek létesítményei és berendezései 

helyezhetők el, illetve utcafásítás telepíthető. 

(5) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: 

a) M5 autópálya          K.I.A. 

b) Újhartyán (M5) – Százhalombatta – Zsámbék – Kesztölc térsége (M10) K.IV.A. 

c) 4604 jelű Budapest – Ócsa – Hernád összekötő út     K.V.A. 

d) 46108 jelű Újhartyán – Inárcs – Dabas bekötő út 

da) külterületi szakasz       K.V.A. 

db) belterületi szakasz       B.IV.C.B. 

(6) Települési utak 

a) gyűjtő utak (Monori utca, Székesi út) belterületi szakasz   B.V.C.B. 

b) külterületi szakasz        K.VI. 

c) kiszolgáló utak        B.VI.d.D. 

(7) A település közútjai közül az autópálya és az országos út (46108 j.út) önálló övezetet 

alkot. Övezeti jele: Köa KÖf. 

(8) Az M5 autópálya tengelyétől mért 100-100 méteres védőtávolságon belül bármilyen 

építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység csak az illetékes közlekedési 

szakhatóság és a közútkezelő hozzájárulásával és előírásai szerint történhet. 

(9) A 4604 j. út és 46108 j. út külterületi szakaszai mentén a tengelytől mért 50-50 méteren 

belül építmények elhelyezése az illetékes közlekedési szakhatóság és a közútkezelő 

hozzájárulásával és előírásai szerint történhet. 

(10) Külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak mentén a tengelytől mért 10-

10 m sávon belül építmény nem helyezhető el. 

(11) Az egyes építési övezetek új létesítményeinek parkolási, rakodási igényét az OTÉK 

előírásai szerint telken belül kell biztosítani. 

(12) Közterületi parkolóval csak a már így kialakított, jelenleg is működő intézmények, 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek parkolása oldható meg. 

(13) Meglévő épületek funkcióváltásával létrejövő új parkolási igények esetében, 

amennyiben a telken belüli parkolás fizikailag lehetetlen, vagy csak aránytalanul nehezen 

lenne megvalósítható, a parkolás az OTÉK-nak megfelelően közterületen is lehetséges. 



(14) Az új utak építésekor és a meglévők átépítésekor az út menti zöldsáv kialakítására is 

alkalmas, legalább 12 m szabályozási szélességű utcákban, a közlekedési felületek 

biztosítása és a közművezetékek védőtávolságainak betartása mellett legalább egyoldali 

fásított zöldsávot kell kialakítani, illetve fenntartani. 

 

5.Általános zöldfelületi előírások 

5. § 

 

(1) A védő zöldsávok telepítésénél többszintű növényállományt (fák és cserjék) kell 

kialakítani. A telepítéshez elsősorban a tájra jellemző őshonos, gyorsan növő és 

szennyezéstűrő, ellenálló fa- és cserjefajok használhatók. 

(2) Beépítésre nem szánt területen - kivéve a belterületi közlekedési és közműövezetek, 

valamint az erdőterületek övezetét, ha az erdészeti üzemterv mást ír elő - az új védelmi 

célú zöldfelületek fásszárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a tájra 

jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók. 

 

6.Régészeti lelőhelyek védelme 

6. § 

 

(1) A település közigazgatási területén lévő régészeti lelőhelyek lehatárolását az SZT-2 jelű 

szabályozási tervlap tartalmazza. 

(2) Régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a kulturális örökség védelméről szóló törvény és a 

hozzájuk kapcsolódó rendeletek előírásai kötelezően betartandók. 

(3) A régészeti lelőhelyek listáját a rendelet 3. függeléke tartalmazza. 

 

7.A természeti értékvédelem általános előírásai 

7.§ 

 

(1) Az országos védelem alatt nem álló természeti értékek védelme helyi védettség 

elrendelésével és a természetvédelmi szakhatóság által jóváhagyott kezelési terv alapján 

biztosítandó. 

(2) A nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek felsorolását a 

rendelet 1. függeléke tartalmazza. 

(3) Természeti értékvédelem alatt álló területen épületek, építmények, nyomvonalas 

létesítmények és berendezések elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben 

arról külön kezelési és fenntartási útmutató nem rendelkezik) az engedélyezési eljárás 

során egyedileg úgy kell meghatározni, hogy a természeti értékek megóvása mellett 

egyben a táj jellegéhez is igazodjon. 

 

8.A föld védelmének általános előírásai 

8.§ 

 

A földmozgatással járó munkavégzések során: 

a) a felső humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni, 

b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a 

kiporzás ellen védeni kell (takarással, füvesítéssel, nedvesítéssel), 

c) az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelső 

rétegként elteríteni, 

d) a felesleges humuszos feltalajt más területen elhelyezni csak a talajvédelmi hatóság 

talajtani vizsgálata alapján kiadott nyilatkozat alapján lehet. Amennyiben magáncélú 

felhasználás lehetősége felmerül, a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság 

nyilatkozatát be kell szerezni, tekintettel arra, hogy a humuszos feltalaj állami 

tulajdont képez. 



 

9.A vizek védelmének előírásai 

9.§ 

 

(1) A település közigazgatási területén szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem 

lehetséges. Belterületeken a szennyvíz csak közcsatornába, annak kiépítéséig zárt tárolóba 

vezethető. Külterületen a gazdasági övezetek kivételével, ha a szennyvíz közcsatornába 

nem vezethető, zárt szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés létesíthető. 

Egyedi szennyvíztározóból a folyékony kommunális hulladék csak szippantott 

szennyvízkezelővel rendelkező szennyvíztisztító telepen helyezhető el. 

(2) A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) csak megfelelő előtisztítás és a minőség 

ellenőrzése után engedhetők a befogadóba. 

(3) Felszíni víztől, vagy ivóvíznyerőhelytől számított 100 m-en belül állattartó telephez 

trágyatároló nem létesíthető. 

(4) Az önkormányzati engedélyezésű, sekélymélységű (talajvizet termelő), 500 m3/év 

kitermelt vízmennyiséget meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő kutaknál a 

megengedhető legnagyobb kútmélység (talpmélység) 30 m. A kutak létesítésénél a 

különböző építményektől és létesítményektől való minimális védőtávolságok: lakó 

épülettől 15 m, melléképülettől 5 m, istállótól 10 m, azonos réteget beszűrőző szomszédos 

kúttól 25 m. 

(5) Az OTrT szerinti országos vízminőség-védelmi terület övezetével érintett területen belül: 

a) 15,0 m-nél nagyobb talpmélységű ásott kút, különálló árnyékszék, állattartó-telep, 

gombakomposztáló-telep nem létesíthető, 

b) nem burkolt felületen hulladék, potenciálisan szennyezőanyag ideiglenesen sem 

helyezhető el, 

c) a 250 m2-nél nagyobb felületű parkolási célú burkolt felületekről a csapadékvíz 

elvezetése csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül történhet. 

(6) Az OTrT szerinti országos vízminőség-védelmi terület övezetével érintett területen belül 

állattartó telepek trágyatároló építményeket a felszín alatti vizek minőségének védelmére 

vonatkozó, külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően az alábbi kiegészítő 

szabályok betartásával lehet elhelyezni: 

a) hígtrágya tároló kialakítására vonatkozó előírások: hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz 

tárolására kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartály, medence létesíthető. A 

tárolótartály, medence anyagának a korróziónak ellen kell állnia, aminek élettartama 

legalább 20 év. A tárolóhelynek legalább 4 havi hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz 

befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi 

időszakokban biztonságos tárolásuk, 

b) istállótrágya tároló kialakítására vonatkozó előírások: istállótrágya tárolása szigetelt 

alapú, csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott 

trágyatelepen létesíthető. A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lennie legalább 8 havi 

istállótrágya tárolására, 

c) mélyalmos trágya - amennyiben nem ütközik más előírással - előzetes tárolás nélkül is 

kijuttatható, de abban az esetben, ha az előírások ezt nem teszik lehetővé, az 

istállótrágyával azonos módon kell tárolni és kezelni, 

d) a karámföld tárolása az istállótrágyával azonos módon történhet. A karámok 

csurgalékvizének gyűjtését úgy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztethesse a 

környezetet,  

e) ideiglenes trágyakazal, trágyaszarvas mezőgazdasági tábla szélén - legfeljebb 2 hónap 

időtartamra - olyan helyen alakítható ki elszivárgás elleni védelem nélkül, ahol  

 ea) a talajvíz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van,  

 eb) felszíni víz nincs 100 m-en belül, 

ideiglenes trágyakazal nem létesíthető vízjárta területen, alagcsövezett mezőgazdasági 

tábla szélén, 



f) a silótakarmányok tárolására szolgáló silótereket szigetelt aljzattal kell készíteni. Az 

érlelés során keletkező silólevet a csurgalékvízhez hasonlóan szivárgásmentes, 

szigetelt aknában kell gyűjteni, felhasználása során ügyelni kell rá, hogy ne 

szennyezhesse a vizeket. 

 

10.Hulladékgazdálkodás, hulladékártalmatlanítás 

10.§ 

 

A település területén a kommunális hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását, valamint a 

szelektív hulladékgyűjtést, az Önkormányzat által megbízott szervezetnek, vállalkozásnak 

kell végeznie, az Önkormányzat hulladékgazdálkodására vonatkozó rendeletnek megfelelően. 

 

11.Telekalakítás 

11.§ 

 

(1) A település területén nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki, kivéve a beépítésre 

szánt területen és kertes mezőgazdasági területen, ha a kialakult állapotú tömb valamely 

meglévő telkének a közvetlen közterületi kapcsolata másként nem biztosítható. 

(2) A település területén a telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, 

ha a magánút, közhasználat céljára átadott területként és a közterületre vonatkozó 

rendelkezések szerint kerül kialakításra. 

(3) A rendeletnek megfelelő telekalakításokat úgy kell végrehajtani, hogy azok az övezeti 

előírásoknak megfeleljenek. A meglévő beépítéssel rendelkező ingatlan szabályszerű 

beépítési paraméterei a telekalakítás után is biztosíthatók legyenek. Ettől csak a 

közterület-szabályozásból származó telekméret csökkenéssel járó telekalakításoknál lehet 

eltérni a meglévő épület fennmaradásáig. Új építésnél ez az eltérés nem tartható fenn.  

(4) A tervezett szabályozási vonallal érintett telkek esetében az ingatlant érintő építés vagy 

használati mód változás esetén a tervezett szabályozási vonalat figyelembe kell venni. 

 

12.Általános közműellátási és elektronikus hírközlési előírások 

12.§ 

 

(1) A meglévő és a tervezett közcélú: 

a) vízellátás, 

b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),  

c) energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás),  

d) elektronikus hírközlés  

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti közmű-védőtávolságai 

(biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. 

Ettől eltérni csak az ágazati előírások betartásával lehet. 

(2) A közművesítésre kerülő területen 

a) telkenként kell a közhálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni, 

b) közművek elhelyezésénél: 

ba) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag), 

bb) a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre 

figyelemmel kell lenni. 

(3) Új út építésénél, útrekonstrukciónál: 

a) közforgalmú út esetén 



aa) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről,  

ab) a meglevő közművek szükséges felújításáról, 

ac) a csapadékvizek elvezetéséről,  

ad) beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről  

gondoskodni kell, 

b) magánút esetén (közforgalomnak megnyitott és meg nem nyitott esetben) 

ba) a tervezett közműveket a közforgalmi utakra vonatkozó közműfektetési 

előírásoknak megfelelően kell megépíteni, 

bb) a csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, 

bc) beépítésre szánt területen a közlekedésbiztonság igényét kielégítő térvilágításról 

kell gondoskodni. 

(4) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor: 

a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,  

b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását 

szakszerűen kell megoldani. 

(5) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás 

érdekében: 

a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére 

kell helyet biztosítani, 

b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy  

ba) 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,  

bb) 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor 

telepítését ne akadályozzák meg, 

bc) 8 m-nél kisebb szabályozási szélességű utak víztelenítését az elszállítandó 

vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcsatorna építésével 

kell megoldani. 

(6) A településen közművek nyomvonalát érintő területen tereprendezési és feltárási munkát 

csak szakhatóságok mellett, az érintett közmű-üzemeltetők hozzájárulásával, szükség 

esetén felügyeletével szabad végezni.  

(7) A településen építés, vagy használati mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha: 

a) a beépítésre szánt területen biztosított: 

aa) a teljes közműellátás, 

ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, 

ac)  az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,  

b) a beépítésre nem szánt, de emberi tartózkodásra alkalmas építmény elhelyezése 

engedélyezett területen biztosított: 

ba) legalább a hiányos közműellátás, 

bb) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás, 

bc) a közüzemű villamosenergia-ellátás,  

bd) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, 

be) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett. 

 

13.Vízellátás 

13.§ 

 

(1) A településen új ivóvízhálózat már csak a szennyvízcsatorna-hálózattal együtt építhető. 

(2) Ha a mértékadó külső tűzivíz-igény a közhálózatról nem biztosítható: 

a) a közhálózat által biztosítható tűzivíz igény feletti igényre helyi tűzivíz tároló 

létesítése szükséges, 

b) épület tűzszakaszolásával csökkenteni kell a tűzivíz-igényt a közhálózat által 

biztosítható mértékig, 

c) a közhálózat kapacitásának bővítésével kell a tűzivíz-ellátást biztosítani. 

 



14.Csatornázás 

14.§ 

 

(1) A településen a szennyvízelvezetést elválasztott rendszerrel kell kiépíteni. 

(2) A talaj és a talajvíz védelme érdekében sem a szennyvíz, sem a tisztított szennyvíz 

közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, a 

szikkasztás még átmenetileg sem alkalmazható. 

(3) Beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra alkalmas épület építése esetén:  

a) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t:  

aa) a szennyvizeket vízzárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt 

medencébe kell összegyűjteni, 

ab) az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt leürítő helyre kell szállíttatni, az 

elszállíttatás tényét számlával igazolni kell. 

b) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t, akkor helyben 

létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható: 

ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó rendelkezésre áll 

(tisztított vizet sem szabad talajba szikkasztani), 

bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok 

hozzájárulnak,  

bc) a kisberendezés védőterület-igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken,  

bd) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a 

befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz,  

be) ha bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást a helyi szennyvíztisztító 

kisberendezés létesítésére, ki kell építeni a közcsatorna csatlakozás lehetőségét.  

(4) Közműpótló, zárt tároló medence csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó 

megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat 

biztosított. 

(5) A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel, a 

szennyezettség megengedett mértékéig elő kell tisztítani.  

(6) Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése, elhelyezése egyedi megoldást 

igényel, amelyhez a szakhatóságok engedélyének a beszerzése is szükséges. 

(7) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igénye: 

a) hatóság által egyedileg megállapított és rögzített mérettel 

b) előzetes megállapítás nélkül:  

ba) bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m, 

bb) bűzzár vagy zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150 m. 

(8) Szennyvíztisztító telep védőtávolság igénye 300 m. 

(9) Szennyvízátemelő műtárgy és szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül: 

a) új beépítésre szánt területfelhasználás (környezetre jelentős hatást gyakorló ipari 

gazdasági és különleges területfelhasználás kivételével) nem jelölhető ki, 

b) a már beépített lakó-, üdülő-, vegyes, különleges, gazdasági (környezetre jelentős 

hatást gyakorló ipar kivételével) hasznosítású telken építési tevékenységet végezni 

csak a műtárgy védőtávolság okozta terhelésének a megszüntetését követően lehet a c) 

bekezdésben leírtak figyelembe vételével: 

ba) vagy a beépített telek telekhatáráig kell csökkenteni a műtárgy védőtávolság 

igényét (a műtárgy zajvédetté és bűzzáróvá tételével, távvezérlésének 

megoldásával), 

bb) vagy a műtárgy kiváltását kell megoldani, 

c) már beépített lakó-, üdülő-, vegyes, különleges, gazdasági (környezetre jelentős hatást 

gyakorló ipar kivételével) hasznosítású telken az b) bekezdésben leírtak 

megvalósításáig a már meglevő beépítés esetén annak karbantartása, rekonstrukciója, 

belső átalakítása a jelenlegi kubatúrán belül lehetséges, ezeket túllépően építési 

tevékenység nem végezhető, 



d) már kijelölt beépítésre szánt területen a b) bekezdésben leírtak megvalósításáig új 

építési tevékenység a teleknek csak azon a részén valósítható meg, amely már a 

védőtávolságon kívül helyezkedik el. 

 

15.Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 

15.§ 

 

(1) Új vízfelületet (pl. tavat) létesíteni csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad, és csak 

akkor, ha a szükséges vízutánpótlás állandóan biztosítható. 

(2) Vízfelületek karbantartásának céljára: 

a) állami kezelésű vízfolyások, vízfelületek (tavak, tározók) mentén min 6-6 m-es, 

b) önkormányzati, társulati és egyéb kezelésű patakok, vízfolyások, árkok, csatornák 

mentén min 3-3 m-es, 

c) tavak, tározók part éleitől min 6-6 m-es 

sávot szabadon kell hagyni.  

(3) Mélyfekvésű területen építeni csak a vízrendezést követően, a terület vízmentességének 

megoldását követően lehet.  

(4) Jellemzően magas talajvízállásos területen építeni csak talajmechanikai szakvélemény 

alapján lehet, az abban előírtak szigorú betartásával.  

(5) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni.  

(6) Csapadékvíz a telkekről csak a közterületen lévő csapadékvíz csatornába (akár zárt 

csapadékcsatornába, akár nyílt vízelvezető árokba, akár élővízbe) vezethető az út, illetve 

az élővíz kezelőjének hozzájárulása és befogadói nyilatkozata alapján.  

(7) Ha az elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a befogadó nyilatkozatban 

rögzített mennyiséget, akkor a telken keletkező csapadékvíz visszatartása érdekében, 

műszaki előíráson alapuló, méretezéssel igazolt mennyiség befogadására alkalmas telken 

belüli tároló kialakítása szükséges, amelyből fékezetten lehet a túlfolyó vizet a 

befogadóba vezetni.  

(8) Meglévő csapadékvíz-csatorna, nyílt vízelvezető árok, élővíz-kezelői hozzájárulás vagy 

befogadói nyilatkozat hiányában 25 m2 vízszintes tetőfelületi vetületként (zöldtető 

kialakítása esetén 50 m2-enként) valamint 25 m2 burkolt felületenként (kötelező 

zöldfelület feletti területről) 1 m3 esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges, amely 

túlfolyójából fékezetten, az előírásoknak megfelelően vezethető ki a közterületi 

befogadóba a csapadékvíz. 

(9) Telken belüli csapadékvíz-szikkasztás csak az érintett szakhatóság engedélyével 

valósítható meg (vízjogi létesítési engedély alapján). 

(10)  A nyíltárkos vízelvezető hálózat feletti kocsibehajtók az árok vízszállító képességét nem 

korlátozhatják, ezért az átereszt úgy kell kialakítani, hogy  

a) a kocsibehajtó 3,5 m-nél szélesebb nem lehet, 

b) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon,  

c) a vízszállítás akadálymentes legyen, 

d) a kocsibehajtó kerékfogó szegélye 10 cm-nél jobban nem emelkedhet ki a kocsi-

behajtó felszínéről, korlát nem létesíthető és 6 cm-nél nem lehet szélesebb a szegély, 

e) nyíltárkos felszíni vízelvezetéssel javasolt területen az árok telkenkénti 3,5 m-nél 

hosszabb szakaszon történő lefedése, illetve zárt csatornás elvezetéssé alakítása nem 

megengedett sem parkolási, sem közlekedésfejlesztési cél érdekében, kivéve, ha a 

lefedés rácsos, amelynek elemei kivehetők az esetleges eldugulás, vagy a rendszeres 

ároktisztítás céljából. 

 

16.Földgázellátás 

16.§ 

 



(1) Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak 

földben építhető. 

(2) Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el,  

a) a berendezés csak a telkek előkertjében,  

b) udvarán,  

c) az épület alárendeltebb homlokzatára 

szerelhető. 

(3) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető. 

 

17.Villamosenergia-ellátás 

17.§ 

 

(4) Belterület már beépített, külterület beépítésre szánt területén üzemelő földfeletti hálózat 

rekonstrukciója, új vezeték építése, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű 

ingatlanok átkötési igényét is, igény felmerülése esetén a sétáló utcává alakítandó 

utcákban a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető. 

(5) Belterület, már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a 

villamosenergia-ellátás hálózatai és az elektronikus hírközlési hálózatok is föld feletti 

vezetésűek: 

a) villamosenergia hálózati rekonstrukció,  

b) közvilágítás hálózati rekonstrukció 

során a vezetékeket a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. 

Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot 

földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

(6) Beépítésre nem szánt területen - erdőterület kivételével - egyoldali közös oszlopsoron 

kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat 

elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást 

szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek, 

a) közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő 

hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni, 

b) erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel 

erdőirtást, ha erdőirtás igénye merülne fel a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet 

építeni. 

 

18.Vezetékes elektronikus hírközlés 

18.§ 

 

(1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területeken, valamint már beépített területen, 

ahol a hálózatok földalatti elhelyezéssel üzemelnek, új vezetékes hírközlési hálózatokat, 

meglevő rekonstrukcióját földalatti elhelyezéssel kell építeni.  

(2) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a 

meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus 

hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. 

Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot 

földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

(3) Új elektronikus hírközlési hálózatokat beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási 

okokból a villamosenergia-elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési 

szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a 

közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. 

(4) A nyilvános távbeszélő állomást elsősorban a nagyobb tömegeket vonzó épületek 

közelében kell elhelyezni. 

 

19.Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 



19.§ 

 

(1) Beépített, illetve beépítésre szánt területen: 

a) antennát önálló tartószerkezetre telepíteni nem lehet, az csak meglevő építményre, 

létesítményre telepíthető, 

b) új antenna elhelyezésére közterületen, vagy gazdasági, vagy településközpont vegyes, 

vagy különleges övezetekben, a lakóépületek elkerülésével kell helyet keresni, 

c) lakóépítési övezetekben az antennát közterületen kell elhelyezni. 

(2) Külterületen, beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági területen új vezeték nélküli 

szolgáltatás építménye önálló építményként is elhelyezhető, ha azt az átfogó 

területrendezési tervek megengedik. 

 

20.Megújuló energiatermelő létesítmények 

20.§ 

 

Közcélú energiatermelést szolgáló. megújuló energiahordozót hasznosító erőmű csak az arra 

kijelölt övezetben létesíthető. 

 

21.Általános építési előírások 

21.§ 

 

(1) A meglévő és már beépült lakóterület, illetve településközpont vegyes terület 

telekméretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az építési övezet előírt 

telekméretétől, meglévő beépítésre szánt területeken az előírásnál kisebb telkek is 

beépíthetők, amennyiben a telek szélessége legalább 10 m. 

(2) A település lakó-, és vegyes övezeteiben az alábbi gazdasági tevékenység céljára 

építmény nem építhető, valamint a meglévő épület átalakítása, vagy használati mód 

változtatása nem lehetséges. 

a) mezőgazdaság, vadgazdálkodás tevékenységi kör, kivéve: növénytermelés, kertészet, 

b) élelmiszer-, italgyártás tevékenységi kör, 

c) fafeldolgozás tevékenységi kör,  

d) fémfeldolgozási termék gyártása tevékenységi kör, 

e) közúti jármű gyártása tevékenységi kör, 

f) egyéb jármű gyártása tevékenységi kör, 

g) bútorgyártás tevékenységi kör, 

h) jármű-, üzemanyag-kereskedelem tevékenységi kör, 

i) nagykereskedelem tevékenységi kör. 

(3) A meglévő állattartást szolgáló építmény bővítésekor, átalakításakor is az előírt, 3. 

mellékletben szereplő védőtávolságokat be kell tartani. 

(4) A lakóterületeken a kerítés magassága nem haladhatja meg a rendezett terepszinttől mért 

2,0 m-t. 

(5) A gazdasági funkciójú területek telkei legfeljebb 2,5 m magas kerítéssel keríthetők le. 

 

22.Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint 

követelményei 

22.§ 

 

A település külön előírásban meghatározott katasztrófavédelmi besorolásának megfelelő 

tartalommal elkészített katasztrófa-elhárítási, katasztrófavédelmi terv előírásait együttesen 

kell alkalmazni az országos szabályzatok, valamint a helyi ár- és belvízvédelmi, tűz- és 

robbanásvédelmi, környezetbiztonsági előírásokkal. 

 

23.A Falusias lakóterületek övezeteinek (Lf) általános előírásai 



23.§ 

 

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakórendeltetésen kívül  

a) mező és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 

gazdasági tevékenységi célú, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, (a helyi lakosság ellátását szolgáló kiskereskedelem, 

vendéglátás, humánszolgáltatás, lakóterületet nem zavaró kézműipari funkció – a 

telken elhelyezett épületek összes szintterületének legfeljebb 50%-án, csak 

lakófunkcióval vegyesen), 

c) szállás jellegű, 

d) igazgatási, iroda, 

e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

f) kulturális, közösségi szórakoztató, 

g) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 

(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a)  a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is: 

aa) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

ab) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), 

ac) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-

es mélységgel), 

ad) kerti építmény, legfeljebb 15 m2 alapterülettel, amennyiben az építmény zárt 

tetőszerkezettel vagy legalább 2 oldalról zárt függőleges határoló szerkezettel 

rendelkezik, 

b) csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m 

távolságra helyezhetők el: 

ba) közműpótló műtárgy, 

bb) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 

bc) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 

c) csak az építési helyen belül helyezhető el: gépkocsi tároló létesítmény. 

(3) Az építési telken, jelen rendeletben meghatározott építési helyen kívül elhelyezett, már 

meglévő, a fő funkciót kiegészítő, egyéb funkciójú épületek (pl. garázs, tárolók, állattartó 

épületek stb.) megtarthatók, felújíthatók. 

(4) A terület telkein legfeljebb 2 rendeltetési egység helyezhető el. 

(5) A terület telkein elhelyezhető lakások száma, a telekterület 400-val való osztásából nyert 

egész szám, de telkenként legfeljebb 2 lakás. 

(6) A falusias lakóépítési övezetben telkenként legfeljebb 1 lakóépület helyezhető el. 

(7) Az építési övezet által megadott építési helyen kívül eső, meglévő épület megtartható, 

felújítható, illetve függőleges irányban bővíthető, vízszintes irányú bővítés csak a kijelölt 

építési helyen belül végezhető. 

(8) A legnagyobb beépítés mértéke jelen rendelet előírásainak megfelelően korlátozott; 1000 

m2 telekméreten felüli telekterület után a beépítés legnagyobb mértéke csak 50%-ban 

vehető igénybe. 

(9) Terepszint vagy épület alatti járműtároló elhelyezhető, amennyiben a járműtároló 

megközelítésére kialakított rámpa lejtése legfeljebb 15%. 

 

24.A Falusias lakóterületek övezeteinek (Lf) részletes előírásai 

24.§ 

 

Az Lf-1 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) a kialakítható legkisebb telekterület (m2): 700 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 



d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,6 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete:  6 m. 

 

25.§ 

 

Lf-2 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) a kialakítható legkisebb telekterület (m2): 700 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,6 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  0 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete:  6 m. 

 

26.§ 

 

Lf-3 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a kialakítható legkisebb telekterület (m2): 700 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,6 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete:  6 m. 

 

27.§ 

 

Lf-4 jelű építési övezet előírásai:  

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) a kialakítható legkisebb telek terület (m2): 550 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,6 



i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete:  6 m. 

 

25.A Kertvárosias lakóterületek övezeteinek (Lke) általános előírásai 

28.§ 

 

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakórendeltetésen kívül  

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, kiskereskedelem, 

vendéglátás, humánszolgáltatás, lakóterületet nem zavaró kézműipari funkció – a 

telken elhelyezett épületek összes szintterületének legfeljebb 50%-án, csak 

lakófunkcióval vegyesen), 

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális, 

d) sport,  

e) szállás jellegű 

rendeltetést is tartalmazhat. 

(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a) a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is elhelyezhetők: 

aa) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

ab) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), 

ac) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es 

mélységgel), 

ad) kerti építmény, legfeljebb 15 m2 alapterülettel, amennyiben az építmény zárt 

tetőszerkezettel vagy legalább 2 oldalról zárt függőleges határoló szerkezettel 

rendelkezik, 

b) csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra 

helyezhetők el: 

ba) közműpótló műtárgy, 

bb) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 

bc) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem 

c) csak az építési helyen belül helyezhető el: gépkocsi tároló létesítmény. 

(3) Az építési övezetben telkenként legfeljebb 1 lakóépület helyezhető el. 

(4) A terület telkein legfeljebb 2 rendeltetési egység helyezhető el. 

(5) A terület telkein elhelyezhető lakások száma, a telekterület 400-val való osztásából nyert 

egész szám, de telkenként legfeljebb 2 lakás. 

(6) Az övezetben alakítható minimális telekszélesség 18,0 m, maximális telekszélesség 28,0 

m. 

(7) Az építési övezet által megadott építési helyen kívül eső, meglévő épület megtartható, 

felújítható, ill. függőleges irányban bővíthető, vízszintes irányú bővítés csak a kijelölt 

építési helyen belül végezhető. 

(8) A legnagyobb beépítés mértéke jelen rendelet előírásainak megfelelően korlátozott; 1000 

m2 telekméreten felüli telekterület után a beépítés legnagyobb mértéke csak 50 %-ban 

vehető igénybe.  

(9) Terepszint vagy épület alatti járműtároló elhelyezhető, amennyiben a járműtároló 

megközelítésére kialakított rámpa lejtése legfeljebb 15%. 

 

26.A Kertvárosias lakóterületek övezeteinek (Lke) részletes előírásai 

29.§ 

 

Az Lke-1 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 



b) a kialakítható legkisebb telek terület (m2): 750 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) az épület legmagasabb pontja: illeszkedési vizsgálat alapján 

h) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 

i) szintterületi mutató: 0,6 

j) a közműellátás mértéke: teljes 

k) az építési övezet területén az előkert mérete: 5 m. 

l) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

m) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

30.§ 

 

Az Lke-2 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) a kialakítható legkisebb telek terület (m2): 800 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) az épület legmagasabb pontja: illeszkedési vizsgálat alapján 

h) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 

i) szintterületi mutató: 0,6 

j) a közműellátás mértéke: teljes 

k) az építési övezet területén az előkert mérete: 5 m. 

l) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

m) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

31.§ 

 

Az Lke-3 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: ikres 

b) a kialakítható legkisebb telek terület (m2): 700 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) az épület legmagasabb pontja illeszkedési vizsgálat alapján 

h) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 

i) szintterületi mutató: 0,6 

j) a közműellátás mértéke: teljes 

k) az építési övezet területén az előkert mérete: 5 m. 

l) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

m) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

27.A településközpont területek (Vt) építési övezeteinek általános előírásai 

32.§ 

 

(1) Üzemanyagtöltő állomás az övezet területén nem helyezhető el. 

(2) A közintézmények telkének területén lakófunkció csak nem önálló épületben elhelyezett 

szolgálati lakásként létesíthető. 



(3)  Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a) a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is elhelyezhetők: 

aa) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

ab) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), 

ac) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es 

mélységgel), 

ad) kerti építmény, legfeljebb 15 m2 alapterülettel, amennyiben az építmény zárt 

tetőszerkezettel vagy legalább 2 oldalról zárt függőleges határoló szerkezettel 

rendelkezik, 

b) csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra 

helyezhetők el: 

ba) közműpótló műtárgy, 

bb) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 

bc) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 

c) csak az építési helyen belül helyezhető el: gépkocsi tároló létesítmény. 

(4) Az építési övezetben telkenként legfeljebb 1 épület helyezhető el. 

(5) A terület telkein elhelyezhető lakások száma, a telekterület 400-zal való osztásából nyert 

egész szám, de telkenként legfeljebb 2 lakás. 

(6) Az övezetben alakítható legkisebb telekszélesség 16,0 m, legnagyobb 30,0 m. 

(7) Az övezetben az (1) pontban megfogalmazottakon túl egyéb, lakóterületet nem zavaró 

gazdasági funkció is elhelyezhető, lakófunkcióval vegyesen. A gazdasági funkció 

legfeljebb a beépíthető szintterület 20%-án létesíthető. 

(8) Az építési telken, jelen rendeletben meghatározott építési helyen kívül elhelyezett, már 

meglévő, a fő funkciót kiegészítő, egyéb funkciójú épületek (pl. garázs, tárolók, állattartó 

épületek, stb.) megtarthatók, felújíthatók. 

(9) Az oldalhatáron álló épület a telekhatártól maximum 1,0 méterre helyezhető el. 

 

28.A településközpont vegyes területek (Vt) építési övezeteinek részletes előírásai 

33. § 

 

(1) A Vt-1 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 5000  

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30* 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 10 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,2 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  0 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  5 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

*A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség saroktelek esetén 

(%) 50 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület a - lakórendeltetésen kívül -: 

a) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

b) kulturális, közösségi szórakoztató 

c) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 

34. § 

 

(1) A Vt-2 jelű építési övezet előírásai: 



a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 3500 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 25 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,7 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  0 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

a) hitéleti,  

b) kulturális, közösségi szórakoztató 

rendeltetést tartalmazhat. 

35. § 

 

(1) A Vt-3 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 900 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,8 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  0 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

a) igazgatási, iroda, 

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató 

rendeltetést tartalmazhat. 

36. § 

 

(1) A Vt-4 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30* 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  0 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

*A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség saroktelek esetén 

(%) 50 



(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület a - lakó rendeltetésen kívül -: 

a) igazgatási, iroda, 

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató 

rendeltetést is tartalmazhat. 

37. § 

 

(1) A Vt-5 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 1500 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 50 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  7 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  --- 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: --- 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület a - lakó rendeltetésen kívül - kereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó épület. 

 

29.A gazdasági területek (Gksz.) építési övezeteinek általános előírásai 

38. § 

 

(1) A Gksz. építési övezet környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi 

célú épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A Gksz építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

a) raktározás, 

b) kereskedelmi, szolgáltató,  

c) üzemi épület, csarnok, 

d) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú,  

e) irodaépület, 

f) parkolóház, üzemanyagtöltő (üzemanyagtöltő kizárólag a Gksz-2, Gksz-7 övezetben), 

g) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, illetve a 

személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás), 

h) közműépítmény. 

(3) A gazdasági építési övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára 

az övezetben megadott épületmagasságtól el lehet térni az alábbiak szerint: 

a) antenna, víztorony, esetén: 40,0 m., 

b) kémény, világító berendezés, anyagtároló siló, hirdetőoszlop: 25,0 m. 

(4) Ha a gazdasági terület lakó- vagy intézményi területtel határos, akkor a szomszédos lakó- 

vagy intézményi területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési telek területén, a 

telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes védő zöldsávot kell kialakítani, melynek 

minimális szélessége 10 m. 

 

30.Gazdasági területek építési övezeteinek részletes előírásai 

39. § 

 

A Gksz-1 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 6000 



c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

40. § 

 

A Gksz-2 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 4000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

41. § 

 

A Gksz-3 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 2000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

42. § 

 

A Gksz-4 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 2000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 45 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 10 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 25 



h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

43. § 

 

A Gksz-5 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 10000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 40 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 0,8 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

44. § 

 

(1) A Gksz-6 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 10000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 22,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 0,8 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

(2) A 38. § (2) bekezdésben felsorolt funkciókon kívül a területen elhelyezhető hangár és 

csarnoképület, valamint kifutópálya és kiszolgáló építményei. 

 

45. § 

 

A Gksz-7 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 10000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 40 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 12,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 0,8 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

 

31.Különleges területek (K) építési övezeteinek általános előírásai 

46. § 

 



(1) A különleges területek építési övezeteibe a község területén a rekreációs terület (Kre), a 

temető (T), az oktatási terület (Kokt), a különleges szennyvíztisztító (Kszt), valamint a 

közműlétesítmények területe (Kkm) tartozik.  

(2) A közintézményeket, a sportpályákat úgy kell kialakítani, hogy azok kerekesszékkel és 

gyermekkocsival is megközelíthetőek legyenek. 

 

32.Különleges területek építési övezeteinek részletes előírásai 

47. § 

 

(1) A Kre jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 15000 

c) a beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%): 15 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

e) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 40 

f) a közműellátás mértéke: hiányosan közművesített 

g) szintterületi mutató: 0,7 

h) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

i) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

j) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

(2) Az építési övezetben sportolási, szabadidő eltöltési célú építmények, továbbá legfeljebb a 

beépített alapterület 50%-áig kiterjedően vendéglátó funkció létesítményei, és telkenként 

legfeljebb egy lakás helyezhető el. 

(3) Az építési övezetben az alábbiak melléképítmények helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 

e) kerti építmény a tűzrakóhely kivételével, 

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 

48. § 

 

(1) A KT jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 15000 

c) a beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%): 10 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 3,0 

e) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 

f) a közműellátás mértéke: hiányosan közművesített 

g) szintterületi mutató: 0,1 

h) az építési övezet területén az előkert mérete:  10 m. 

i) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  10 m. 

j) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 10 m. 

(2) Az építési övezetben temető és az azt kiegészítő funkciójú épület, építmény helyezhető el. 

(3) A legnagyobb épületmagasság értéke kripta esetén 3m, temetőkápolna esetén 10 m. 

(4) Az építési övezetben az alábbiak melléképítmények helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 

e) kerti építmény a tűzrakóhely kivételével, 

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 



(5) A temető övezetének más beépítésre szánt területtel közös határától számított 20 m-es 

területsávon belül hagyományos (koporsós) temetés nem folytatható. 

 

49. § 

 

(1) A Kokt jelű építési övezet előírásai  

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2) : 3000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 

h) a közműellátás mértéke: hiányos 

i) szintterületi mutató: 0,7 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

(2) Az övezetben az alábbi funkciók létesítményei helyezhetők el: oktatási, nevelési, 

kulturális, egyházi, egészségügyi, közösségi, sport, illetve telkenként legfeljebb 1 lakás. 

(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 

e) kerti építmény a tűzrakóhely kivételével, 

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 

50. § 

 

(1) A Kkm-1 jelű építési övezet előírásai  

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2) : 100 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 10 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 10 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 40 

h) a közműellátás mértéke: hiányos 

i) szintterületi mutató: 0,1 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

(2) A Kkm-1 jelű területen a közművek üzemeltetését szolgáló telephelyeket, illetve közmű-

műtárgyat lehet elhelyezni. 

 

51. § 

 

A Kkm-2 jelű építési övezet előírásai (szennyvíztisztító) 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 4000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 25 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 25 



e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 40 

h) a közműellátás mértéke: hiányos 

i) szintterületi mutató: 0,5 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  2 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

33.A (KÖu) jelű közlekedési övezetekre vonatkozó előírások 

52. § 

 

(1) KÖu övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) legkisebb beépíthető telek területe (m2): 10.000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 5,0 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 

(2) A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a 

közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok 

helyezhetők el. 

 

53. § 

 

KÖk övezet előírásai (kötöttpályás közlekedés): 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 5,0 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 10 

 

54. § 

 

KÖü övezet előírásai (közlekedési üzemi terület) 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) legkisebb beépíthető telek területe (m2): 10.000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 5,0 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 

 

34.A zöldterületek részletes előírásai 

55. § 

 

(1) A Zkk jelű zöldterületi övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a legkisebb beépíthető telek területe (m2): 3000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 1,0 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 3,5 

(2) Az övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 

a)  emlékhely, emlékmű, az emlékpark funkcióhoz kapcsolódó pavilon, szobor, terep- és 

térplasztika, díszkert, 

b) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, gyermekjátszótér), 

c) a dísz- és pihenőkert funkcióhoz tartozó építmények, 

d) a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény, 

e) a terület használói számára kialakított parkolók, 

f) kiszolgáló út. 

(3) A közkertet legalább 75%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani és fenntartani. 



(4) Az építési övezetben az alábbiak melléképítmények helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 

e) kerti építmény a tűzrakóhely kivételével, 

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 

35.Az erdőterületek (E) övezeteinek általános előírásai 

56. § 

 

(1) Az erdőövezetek telkei elsősorban a rendeltetésüknek megfelelő 

erdőgazdálkodási tevékenységek céljára szolgáló területek. 

(2) Az erdőövezetekben erdészeti létesítmények csak az erdőterület nyilvántartásban lévő 

területeken létesíthetők. A kialakítható erdészeti létesítmények: erdészeti magánút, 

valamint az erdőgazdálkodási tevékenységet, így különösen az erdő védelmét és az erdei 

haszonvételek gyakorlását, az erdő rendeltetését szolgáló műtárgy, kerítés.  

(3) Új védelmi célú erdősávok kialakítása esetén az erdősítéshez csak őshonos, a termőhelyi 

és táji adottságoknak megfelelő fajok alkalmazhatók. 

(4) Erdőterület igénybevételével járó tevékenység csak az erdészeti hatóság előzetes 

engedélye alapján történhet. 

(5) Azon erdőterületek (erdőtörvény hatálya alá tartozó területek) esetében, ahol az övezeti 

besorolás más tevékenységet tesz lehetővé, ott is az erdőterület igénybevétele csak az 

erdészeti hatóság előzetes engedélyével valósulhat meg. 

 

36.Az erdőterületek Ev jelű övezeteinek részletes előírásai 

57. § 

 

Az Ev jelű védelmi erdőkben épületet és egyéb építményt elhelyezni nem lehet, kivéve az 

alábbi építményeket, amennyiben azok az erdő természeti értékeit és védelmi rendeltetését 

nem zavarják: 

a) erdei kilátó, magasles és védőkerítés, 

b) köztárgyak, valamint a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön 

jogszabályok keretei között, 

c) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak, jelzőtáblák, 

d) honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények, 

e) nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők, padok, 

f) megújuló energiaforrás műtárgyai, amelyek használata során az övezetben az 

alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza, vagy attól nem igényel 

védelmet, 

g) természeti értékvédelem alatt álló védelmi erdőterületen a b), e) és f) pontokban 

felsorolt építmények nem helyezhetők el. 

 

37.Az erdőterületek Eg jelű övezeteinek részletes előírásai 

58. § 

 

(1) Az Eg jelű övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a legkisebb beépíthető telek területe (ha): ---- 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 0,03* 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 0,03 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 4,5 



*Az erdőterületek övezeteiben a beépíthető terület számításánál a telek 10 ha feletti 

területrészének csak a 10%-a vehető figyelembe. 

(2) Az Eg jelű erdőövezetben elhelyezhető építmények: 

a) elsősorban az erdő rendeltetésének megfelelő termelő-szolgáltató tevékenységeket 

kiszolgáló építmények (pl. farakodó építményei, erdészház, vadászház, állatetetők, 

erdőgazdasági fenntartó utak) 

b) a turisztikai használatot is szolgáló gyalogutak. 

(3) Az övezetben elsősorban az erdőgazdálkodással összeegyeztethető gazdasági építmények 

helyezhetők el. A jogszabályokban és a jelen rendeletben meghatározott (általános 

beépítési) feltételek teljesülése esetén, az erdőgazdálkodási funkciók ellátásához 

szükséges szolgálati lakás is létesíthető. A lakóépületben legfeljebb egy lakás létesíthető. 

Az övezetben más jellegű, az erdőterület rendeltetésével össze nem egyeztethető célú 

épület nem helyezhető el. 

(4) Az övezetben a teleknek csak a kivett művelési ágú része keríthető le, természetes hatású 

anyag használatával. Az övezet beépítetlen telkein kerítés csak vadvédelmi céllal 

létesíthető. 

(5) Az övezetben az alábbi melléképítmények, létesítmények helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) kerti építmény, 

d) állatkifutó, 

e) trágyatároló, komposztáló. 

(6) A 10 ha-nál kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, 

újjáépíthető, de további növelése (alapterület-bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés) 

nem lehetséges. 

(7) A gazdasági erdők övezetében mindazon építmények elhelyezhetők, amelyek a védelmi 

rendeltetésű erdőövezetben is elhelyezhetők. 

 

38.A mezőgazdasági területek (M) övezeteinek általános előírásai 

59. § 

 

(1) A mezőgazdasági területen elsősorban a növénytermesztés, az állattartás és 

állattenyésztés, a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, 

tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el. Egyes esetekben azonban az 

övezeti előírásokban foglalt feltételek fennállása esetén lakóépület is építhető. 

(2) Ha egy beépíthető méretű telek rendelkezik erdő, gyep (rét, legelő) vagy nádas művelési 

ágú alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor építhetők be, ha a telek más kivett, 

vagy művelésből kivehető résszel nem rendelkezik. 

(3) Az övezetben a teleknek csak a kivett művelési ágú része keríthető le. A beépítetlen telek, 

vagy telekrész nem keríthető le. 

(4) Az övezetek területén épület, építmény csak szabadon állóan helyezhető el. Az épületek 

elhelyezésénél legalább 10 m mélységű előkertet és a szomszédos telekhatártól minimum 

4 méter oldaltávolságot kell biztosítani. 

(5) Az épületek földszinti padlószintje legfeljebb az eredeti terepszinthez képest 50 cm-rel 

nagyobb magasságban alakítható ki. 

(6) A mezőgazdasági övezetek bármelyikébe eső, mezőgazdasági művelési ágban 

nyilvántartott terület igénybe vehető birtoktest összterületébe történő beszámításánál, 

függetlenül attól, hogy az övezetben birtokközpont kialakítása engedélyezett, vagy sem. 

 

39.A mezőgazdasági területek Má övezeteinek részletes előírásai 

60. § 

 

Az Má-k jelű övezet előírásai: 



a) beépítési mód: --- 

b) a legkisebb beépíthető telek területe (m2): --- 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 0 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 0 

e) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): --- 

 

61. § 

 

Az Má-1 jelű övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a legkisebb beépíthető telek területe (m2): 10.000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 3,0 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 3,0 

e) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 4,5 

f) a mezőgazdasági területek övezeteiben a beépíthető terület számításánál a telek 1,0 

ha feletti területrészének csak a 10%-a vehető figyelembe. 

 

62. § 

 

Az Má-2 jelű övezet előírásai:  

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a legkisebb beépíthető telek területe (m2): 6.000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 10,0 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 2,0 

e) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 4,5 

 

40.Farm- és tanyagazdálkodást, agroturizmust szolgáló építmények elhelyezését 

megengedő terület 

63. § 

 

(1) Az Má-f jelű farmgazdasági általános mezőgazdasági övezet beépíthető legkisebb 

birtoktest és a létesíthető beépítés fő paramétereit az alábbi táblázat előírásai 

tartalmazzák: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a legkisebb kialakítható birtoktest összterülete (m2): 50.000 

c) a birtoktest telkeinek összterülete alapján alkalmazható beépíthetőség (%):  1,0 

d) a legkisebb kialakítható és beépíthető birtokközpont területe (m2): 10.000 

e) a birtokközpont telkén alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%):  20 

f) a birtokközpont telkén alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%):  20 

g) a legkisebb beépíthető (birtoktest részét nem képező) önálló telek területe (m2): 20.000 

h) birtoktest részét nem képező, önálló telek beépítésnél alkalmazható legnagyobb 

beépítettség terepszint felett (%): 3,0 

i) birtoktest részét nem képező, önálló telek beépítésnél alkalmazható legnagyobb 

beépítettség terepszint alatt (%): 3,0 

j) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 

(2) Az övezetben elsősorban a mezőgazdasági termelés és az agroturizmus agrárturizmus 

építményei helyezhetők el, azonban a jogszabályokban és a jelen rendeletben 

meghatározott (általános beépítési) feltételek teljesülése esetén lakóépület, továbbá 

kizárólag birtokközpont telkén mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű 

épület, vendéglátó épület is létesíthető. 

(3) A kialakítható lakóépületben a tulajdonos számára legfeljebb két lakás, ezen felül 

legfeljebb további két vendéglakás létesíthető.  



(4) A birtoktest képzés esetén a birtoktest összterületére vonatkoztatott beépítettség csak a 

birtok egyik, legalább 10.000 m2 nagyságú, birtokközpontként kialakított telkén vehető 

igénybe.  

(5) A birtokközpont telkén az újonnan kialakítandó építményeknek legalább 250 m-re kell 

lenniük a meglévő, illetve szerkezeti terven ábrázolt tervezett belterületi határtól. 

(6) A birtokközpont telkén a beépítettség nem haladhatja meg a 20%-ot. 

(7) Birtoktest és birtokközpont részét nem képező telken, ha területe legalább 30.000 m2, az 

létesíthető beépítés 3%.  

(8) Az övezetben megadott legnagyobb épületmagasság értékét a mezőgazdasági 

tevékenységhez technológiai okokból szükséges üzemi építmények (pl. silók) legfeljebb 

kétszeresen haladhatják meg. 

(9) Az övezetben a melléképítmények közül közműbecsatlakozási műtárgy, közműpótló 

műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló - épülettől különálló – kirakatszekrény, kerti 

építmény, állat-ól, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. 

 

41. A vízgazdálkodási övezet (V) előírásai 

64. § 

 

(1) A település vízgazdálkodási övezetei a csatornák és a mocsarak területe. 

(2) A csatornák medre mentén mindkét oldalon a fenntartás számára 6-6 m széles sávot 

szabadon kell hagyni. 

 

42. A Tk jelű természetközeli terület övezet részletes előírásai 

65. § 

 

Az övezet telkei nem építhetők be. 

 

43. A Különleges beépítésre nem szánt területek (Kb) általános előírásai 

66. § 

 

A beépítésre nem szánt különleges területek övezeteiben a melléképítmények közül közmű-

becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, kerti építmény, 

komposztáló, építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el. 

 

67. § 

 

(1) A Kb-spt jelű sportturisztikai célú területek övezet előírásai: (gokartpálya) 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a kialakítható legkisebb telek terület (m2): 100.000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 10 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%): 10 

e) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 

f) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 40 

g) szintterületi mutató: 0,2 

(2) Az övezetben elhelyezhető építmények a nagy kiterjedésű sportolási célú rendeltetésen 

kívül: 

a) sportterület, 

b) vásárok, rendezvények és a sportolás kiszolgáló létesítményei, 

c) vendéglátó, 

d) turisztikai, 

e) szállás 

rendeltetést is tartalmazhat. 



(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a) közmű becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) kirakatszekrény, 

e) kerti építmény, 

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

(4) Az övezet telkén több épület, építmény is elhelyezhető. 

 

44. Záró rendelkezések 

68. § 

 

(4) Ez a rendelet 2017. december 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 9/2004. (VII. 19.) önkormányzati rendelet és mellékletei hatályát veszti. 

(6) E rendelet mellékletei: 

a) 1. számú: SZT-1: Szabályozási tervlap (M=1:4.000) 

b) 2. számú: SZT-2: Szabályozási tervlap (M=1:8.000) 

c) 3. számú: Állattartásra vonatkozó rendelkezések 

(7) E rendelet függelékei: 

a) 1. számú: A nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek 

b) 2. számú: A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listája 

 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester sk.  Farkasné Szabó Mária jegyző sk. 

        

A 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 1. MELLÉKLETE 

SZT-1 Szabályozási tervlap 

(M=1:4 000) 

 

A 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 2. MELLÉKLETE 

SZT-2 Szabályozási tervlap 

(M=1:8 000) 

 

 

A 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 3. MELLÉKLETE 

 

Állattartásra vonatkozó rendelkezések 

  

Az állattartó építmények védőtávolsági igényei (méterben) 

    A B  C  D  E  F G  H  

 1  Kistestű állat ólja, kifutója, trágya, 

vagy trágyalé tárolója és kedvtelésből 

tartott állat ólja, kennelje, kifutója  

Nagy- és közepes állat 

ólja, istállója, kifutója 

trágya, vagy trágyalé 

tárolója 

2 

1- 

100 

állatig 

100- 

500 

állatig 

501- 

1000 

állatig 

1001- 

4000 

állatig 

1- 

5 

állatig 

6- 

10 

állatig 

11- 

50 

állatig 

 3 Lakó, vagy üdülő 

épülettől 
8 10 15 20 10 15 20 

 4 Ásott, vagy mélyfúrású 

kúttól, vagy ismert, 

védett rétegtől 

10 10 15 20 15 15 50 



 5 Ásott, vagy mélyfúrású 

kúttól, vagy ismert, 

védett rétegtől 

külterületen 

20 20 20 20 20 20 50 

 6 Fúrt, telepített kúttól 5 5 10 10 5 5 10 

 7 Vízvezetéktől 1 1 1 1 2 2 2 

 8 Kerti csaptól 1 1 1 1 3 3 3 

 9 Külterületi pihenő 

épülettől 
8 8 10 15 10 15 20 



A 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 1. FÜGGELÉKE 

 

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek 

 

A) Natura 2000 hálózat: 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11) KvVM rendelet alapján: 

HUDI20051 jelű Turjánvidék - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Az érintett 

földrészletek: 0101, 0104/1, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0104/7, 0104/8, 0108/4, 

0108/5, 0108/6, 0108/7, 0108/8, 0108/9, 0108/10, 0108/11, 0108/12, 0108/13, 0108/14, 

0108/15, 0108/16, 0108/17, 0108/18, 0108/19, 0108/23, 01108/24, 0108/25, 0108/26, 

0108/27, 0108/28, 0108/29, 0108/30, 0109, 0110/1, 0110/2, 0110/3, 0110/4, 0110/5, 0110/6, 

0110/7, 0110/8, 0111, 0112/1, 0112/2, 0112/3, 0112/4, 0112/5, 0112/6, 0112/7, 0112/8, 

0112/9, 0112/10, 0112/11, 0112/12, 0112/13, 0112/14, 0112/15, 0112/16, 0112/17, 0112/18, 

0112/19, 0112/20, 0112/21, 0113, 0114/1, 0114/2, 0114/3, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0115, 

0116/1, 0116/2, 0116/3, 0117, 0118, 0119, 0120/17, 0120/18, 0120/19, 0120/20, 0120/21, 

0120/22, 0120/23, 0120/24, 0123/1, 0123/6, 0124, 0125, 0130, 0134/18, 0135/2, 0135/3, 

0135/4, 0135/5, 0135/6, 0135/7, 0135/8, 0135/9, 0135/10, 0135/11, 0135/12, 0141/4, 0141/5, 

0141/6, 0141/7, 0141/8, 0141/9, 0141/10, 0149/1, 0149/2, 0149/3, 0149/4, 0149/5, 0149/6, 

0149/7, 0149/9, 0150, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156/10, 0156/12, 0156/13, 0160/2, 0160/24, 

0160/25, 0163, 0164. 

 

B) A törvény erejénél fogva, vagyis ex lege védett lápi tavi területek 

A vidékfejlesztési miniszter közleménye az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett 

területekről (Megjelent: Vidékfejlesztési Értesítő 2012. január 13.) alapján az érintett 

földrészletek: 0108/10, 0108/11, 0108/12, 0108/13, 0108/14, 0108/15, 0108/16, 0108/5, 

0108/6, 0108/7, 0108/8, 0108/9, 0109, 0110/7, 0110/8, 0118, 0154, 0155, 0156/10, 0160/25. 

A lehatárolásra váró ex lege védett láppal érintett ingatlanok: 0114/1, 0135/1, 0135/2, 0135/3, 

0135/5, 0135/7. 

 

 

A 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 2. FÜGGELÉKE 

 

A nyilvántartott (azonosított) régészeti lelőhelyek listája 

 

 A B C D E 

1 
Lelőhely 

neve 
Azon. Korszak és jelenség Település Helyrajzi szám 

2 

Dunavölgyi-

főcsatorna É-

i része 

41223 őskor, település Kakucs 0141/4, 0141/3 

3 

Dunavölgyi-

főcsatorna 

D-i része 

57842 

középső bronzkor (Vatya 

kultúra) erődített település, 

földvár  

Kakucs 0123/4, 0123/3 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi  

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 147. § (1) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 

02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 Étkezési csoportok 

 

Intézményi térítési díj 

1. Óvoda  

(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) 

460 Ft 

2. Napközi  

(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) 

580 Ft 

3. Menza plusz  

(kétszeri étkezés: tízórai, ebéd) 

500 Ft 

4. Menza 

(egyszeri étkezés: ebéd) 

360 Ft 

5. Munkahelyi étkeztetés 

(Alkalmazottak) 

(egyszeri étkezés) (rezsi: 60%)  

670 Ft 

6. Szociális étkezők  

(egyszeri étkezés) (rezsi: 120%)  

925 Ft 

7. Vendégétkezők  

(egyszeri étkezés) (rezsi: 120%) 

925 Ft 

8. Bölcsőde (Fő u. 156/B) 

(háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) 

460 Ft 

(melynek 50%-át fizeti az igénybe vevő) 

 

2. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

20/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

1. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2012. (XI. 23.) önkormányzati 

rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„5. § (1) Az adó mértéke adótárgyanként vagy lakásbérleti jogonként 3.000 Ft/év.”  

 

2. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

  

 Dr. Kendéné Toma Mária sk.    Farkasné Szabó Mária sk. 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek vételárkedvezményéről 

 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések  

 

1. § A rendelet célja, hogy Kakucs község közigazgatási területén elősegítse és támogassa a 

letelepedést lakótelkek vásárlásához nyújtott kedvezmények biztosítása révén. 

 

2. § (1) E rendeletben foglalt feltételek alapján vételárkedvezmény vehető igénybe Kakucs 

Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, belterületi 

lakótelkek megvásárlásához. 

 

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek aktuális vételárát a Képviselő-testület mindenkori, 

vonatkozó határozata tartalmazza. 

 

(3) A vételárkedvezmény iránti kérelmet a lakótelek megvásárlási szándékának közlésekor 

kell jelezni a Polgármesteri Hivatalban. Az adásvételi szerződés megkötését követően ilyen 

célú vételárkedvezmény nyújtására nincs lehetőség. 

 

2. Gyermekekre vonatkozó vételárkedvezmény 

 

2. § (1) Az Önkormányzat vételárkedvezményt biztosít annak a jogosultnak, aki vállalja, hogy   

a) óvodás- vagy általános iskoláskorú gyermekét,  

b) születendő gyermekét (a továbbiakban: vállalt gyermek),  

Kakucs község közigazgatási területén lévő nevelési, oktatási intézményekbe íratja. 

 

(2) A vételárkedvezmény összege: egy gyermeket figyelembe véve 400.000 Ft, két gyermek 

esetén 800.000 Ft. A vételárkedvezmény nyújtásánál legfeljebb két gyermek vehető 

figyelembe. 

 

(3) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidő - az adásvételi szerződés 

megkötésének időpontjától számítva - egy gyermek esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év. Az 

első gyermek 4 éven belül történő meg nem születése esetén a Polgármester - kérelemre - 

méltányosságból időbeli halasztást adhat, legfeljebb a két gyermek megszületésére előírt 8 

éves időtartamig. 

 

(4) Gyermekvállalás teljesítéseként fogadja el az Önkormányzat a támogatottnak az 

örökbefogadott, valamint bírósági ítélet vagy hatósági határozat következtében utóbb a 

háztartásába került vér szerinti gyermekét. A gyermekvállalás teljesítését az igénylő az azt 

igazoló okmány (születési anyakönyvi kivonat), illetve jogerős bírósági ítélet vagy hatósági 

határozat Önkormányzat részére történő bemutatásával köteles igazolni, a vonatkozó 

dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül. 

 

(5) A (2) bekezdésben meghatározott vételárkedvezmény összege, mint hátralék, jelzálogként 

- elidegenítési tilalommal terhelve - bejegyzésre kerül a vételárkedvezménnyel megvásárolt 

ingatlan tekintetében a földhivatali ingatlannyilvántartásba a támogató Önkormányzat javára 

szólóan. 



 

(6) Amennyiben a vételárkedvezményben részesülő a gyermek vállalását nem, vagy csak 

részben teljesíti, úgy a vevő a nyújtott támogatás összegének a meg nem született gyermekre 

eső részét a jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt összegben köteles a 

gyermekvállalási határidő leteltét követő hónap utolsó napjáig az Önkormányzat részére 

visszafizetni. 

 

(7) Ha az igénylő házaspár házasságát a megelőlegezés időtartama alatt a bíróság felbontja és 

a házaspár a gyermek vállalását a házasság felbontásának időpontjáig nem, vagy csak részben 

teljesíti, úgy a házasság felbontását követő hónap első napjától a (6) bekezdésben foglalt 

visszafizetési kötelezettség terheli őket.  

 

(8) A vételárkedvezmény időarányos részét vissza kell fizetnie a kérelmezőnek, ha azon 

gyermekének a nevelési, tanulói jogviszonya, aki után vételárkedvezményre jogosult, a 

kakucsi nevelési, oktatási intézményben az adásvételi szerződésben foglalt időtartam letelte 

előtt megszűnik. A visszafizetendő összeg mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

(9) A vételárkedvezményben részesülő szülőnek a gyermek - kakucsi óvodába, iskolába 

történő - beíratása, illetve kiíratása tényét írásban be kell jelentenie a Polgármesteri Hivatalba 

a beíratástól, elviteltől számított 15 napon belül.  

  

(10) A gyermekek után nyújtható vételárkedvezmény iránti kérelmet a lakótelek megvásárlási 

szándékának bejelentésével egyidejűleg kell jelezni a Polgármesteri Hivatalban. 

 

3. Helyi lakosokra vonatkozó vételárkedvezmény 

 

3. § (1) A vételárból további 600.000 Ft összegű vételárkedvezményre jogosult, aki 10 éves 

elmúlt és 45. életévét még nem töltötte be, és  

a) a kérelmező - házastársak, élettársak esetén a kérelmezők legalább egyike - legalább 5 

éve állandó kakucsi lakcímmel rendelkező személy,  

b) a kérelmező - házastársak, élettársak esetén a kérelmezők legalább egyike - vagy a 

kérelmező közeli hozzátartozói életük folyamán legalább 5 évet kakucsi állandó 

lakcímre bejelentkezett lakosként éltek, és e tény írásos dokumentummal igazolható. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vételárkedvezmény összege, mint hátralék, 

jelzálogként - elidegenítési tilalommal terhelve - bejegyzésre kerül a vételárkedvezménnyel 

megvásárolt ingatlanra vonatkozóan a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban a támogató 

Önkormányzat javára szólóan. 

 

(3) Az Önkormányzat a 3. §-ban foglalt vételárkedvezmény, mint hátralék visszafizetésétől 

eltekint abban az esetben, ha a vevő a vételárkedvezménnyel megvásárolt ingatlan adásvételi 

szerződésének megkötésétől számított 10 évig nem idegeníti el az ingatlant.  

A 10 éven belüli értékesítés esetén a bejegyzett hátralékot a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő összeggel együtt kell a vevőnek megfizetnie az Önkormányzat 

részére. 

Az Önkormányzat a jelzálogjog törlését csak azt követően kezdeményezi a földhivatali 

ingatlannyilvántartásból, miután a hátralék az Önkormányzat részére megfizetésre került. 

 

(4) A 2. és 3. §-okban foglalt kedvezményeket egy személy (vagy házaspár, vagy élettársak) 

csak egy darab lakótelek, vagy két darab, azonban szomszédos lakótelkek megvásárlása során 

veheti igénybe. 

 



(5) Az Önkormányzat a vételárkedvezményről a támogatottal szerződést köt, amelyben 

meghatározásra kerülnek a támogatott személyi adatai, a vételárkedvezmény mértéke, a 

támogatott ingatlan megjelölése, valamint a jelzálogjog és az elidegenítési tilalom 

bejegyeztetésére vonatkozó szabályok.  

 

(6) Az ingatlan megvásárlása esetén a kedvezmény összegével csökkentett vételárat kell a 

vásárlónak - a szerződés megkötését megelőzően, vagy a szerződés megkötésével egyidejűleg 

-  megfizetnie az Önkormányzat részére. 

 

4. További vételárkedvezmények 

 

4. § (1) Amennyiben az önkormányzati tulajdonú lakótelek vásárlója nem állandó kakucsi 

címmel rendelkező magánszemély, vagy nem Kakucs község közigazgatási területére 

bejegyzett jogi személy az Önkormányzat az ingatlan bruttó eladási árából 15%-os mértékű 

vételárkedvezményt biztosít egyösszegű fizetés esetén. 

 

(2) Amennyiben az önkormányzati tulajdonú lakótelek vásárlója állandó kakucsi lakcímmel 

rendelkező magánszemély, vagy Kakucs község közigazgatási területére bejegyzett jogi 

személy, az Önkormányzat az ingatlan bruttó eladási árából 20%-os mértékű 

vételárkedvezményt biztosít egyösszegű fizetés esetén. 

 

(3) Az (1) és (2) pontban meghatározott kedvezmény igénybevétele esetén a vásárló nem 

jogosult a 2. §-ban, illetve a 3. §-ban foglalt kedvezményekre. 

 

(4) Ezen szakasz alkalmazásában egyösszegű fizetésnek minősül, ha a lakótelek vásárlója az 

Önkormányzat részére előlegként megfizet 1.500.000 Ft-ot - melyből 500.000 Ft foglalónak 

minősül - a fennmaradó vételárat pedig legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 

6 hónapon belül fizeti meg az Önkormányzat részére. 

 

5. Részletfizetési kedvezmény 

 

5. § (1) Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek részletfizetési kedvezménnyel történő 

megvásárlására csak és kizárólag a 3. § (1) bekezdésében meghatározott személyek 

jogosultak. 

 

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakótelek részletekben történő megvásárlása esetén a vevő 

1.500.000 Ft-ot - mely foglalónak minősül - a telekvásárlási szándék bejelentésével 

egyidejűleg az Önkormányzat javára megfizet, majd a vételár fennmaradó részét 

kamatmentesen, havi egyenlő részletekben fizeti meg maximum 7 év, vagyis 84 hónap 

figyelembevételével.  

 

(3) Az Önkormányzat a részletfizetéssel értékesített ingatlanra vonatkozóan tulajdonjog-

fenntartással történt eladás tényét jegyezteti be a földhivatalba. 

 

(4) A vevő részletfizetési kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az esedékessé vált összeget 

az Önkormányzat Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett 65500082-31020956-51000008. 

számú számlájára átutalja, vagy az Önkormányzat házipénztárába közvetlenül befizeti 

minden hónap 10. napjáig.  

 

(5) Az Önkormányzat kiköti a szerződéstől való elállás, vagy a részletfizetési kedvezmény 

megvonásának jogát arra az esetre, ha a vevő a részletet az esedékességkor nem fizeti meg.   

A szerződéstől való elállásról az Önkormányzat értesíti a vásárlót és - az értesítés átvételétől 

számított 30 napon belül - visszafizeti a vevőnek kamatok felszámítása nélkül az általa 



megfizetett vételárelőleget, levonva belőle a foglaló összegét és a felmerült (ügyvédi, banki, 

földhivatali) költségeket. 

 

(6) Részletfizetéssel történő vásárlás esetén az ingatlan a teljes vételár kifizetéséig az 

Önkormányzat tulajdonában marad. Az ingatlannal a vevő mindaddig nem rendelkezhet, amíg 

az teljes mértékben a tulajdonába nem kerül. 

 

(7) A (2) bekezdésben meghatározott részletfizetési kedvezmény alapján magánszemély 

legfeljebb 2 darab lakótelket vásárolhat. 

 

(8) A (2) pontban meghatározott kedvezmény igénybevétele esetén a vásárló nem jogosult a 

2. § (1) bekezdésében foglalt, gyermekekre vonatkozó vételárkedvezményre. 

 

6. Záró rendelkezések 

 
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakáscélú önkormányzati 

vételár-kedvezményekről szóló 19/2010. (XI. 16.) önkormányzati rendelet. 

(3) E rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik, amelyről a jegyző gondoskodik. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester sk.   Farkasné Szabó Mária jegyző sk. 

       

1. melléklet a 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

A gyermekekre kapott önkormányzati vételár-kedvezményt – nem teljesülés, illetve részleges 

teljesülés esetén – a jegybanki alapkamat kétszeresével növelve az alábbiak szerint kell 

visszafizetnie a támogatottnak: 

 

Kakucsi intézményt 

igénybe veszi 

Visszatérítendő 

vételárkedvezmény 

Visszatérítendő 

vételárkedvezmény 

  

400 000 Ft  

támogatás esetén 

800 000 Ft  

támogatás esetén 

0 nevelési, oktatási évig 400 000 Ft 800 000 Ft 

1 nevelési, oktatási évig 363 636 Ft 727 273 Ft 

2 nevelési, oktatási évig 327 273 Ft 654 545 Ft 

3 nevelési, oktatási évig 290 909 Ft 581 818 Ft 

4 nevelési, oktatási évig 254 545 Ft 509 091 Ft 

5 nevelési, oktatási évig 218 182 Ft 436 364 Ft 

6 nevelési, oktatási évig 181 818 Ft 363 636 Ft 

7 nevelési, oktatási évig 145 455 Ft 290 909 Ft 

8 nevelési, oktatási évig 109 091 Ft 218 182 Ft 

9 nevelési, oktatási évig 72 727 Ft 145 455 Ft 

10 nevelési, oktatási évig 36 364 Ft 72 727 Ft 

11 nevelési, oktatási évig 0 Ft 0 Ft 

 + a jegybanki alapkamat kétszerese 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 175. § (1) és (24) bekezdésben és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § e) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § E rendelet hatálya kiterjed az E-ügyintézési rendszer valamennyi felhasználójára, akik 

jelen rendeletben meghatározott, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben ügyfélként vesznek 

rész. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Elektronikus űrlap: az adóhatóság által rendszeresített, adókötelezettség teljesítését 

segítő dokumentum. 

2. E-ügyintézési rendszer: a hatósági ügyintézés elektronikus formája, amely az 

elektronikus úton benyújtott kérelemnek, bevallásnak, egyéb űrlapnak a benyújtását, 

továbbá az ügyfelek nem közhiteles tájékoztatását teszi lehetővé. Az e-ügyintézési 

rendszer az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el. 

3. Ügyfélkapu: a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító 

rendszere, mely a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található. Biztosítja, 

hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel 

biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és 

szolgáltatást nyújtó szervekkel. 

4. Önkormányzati Hivatali Portál: az önkormányzati ASP központban az elektronikus 

önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásait az 

adózók a Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu) keresztül vehetik igénybe. 

 

3. A helyi adókkal és az önkormányzati adóhatóság által kezelt központi adókkal 

kapcsolatos ügyintézés módja 

 

3. § (1) Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bevallási és változásbejelentési 

kötelezettség az önkormányzati adóhatóság honlapján közzétett nyomtatványok 

alkalmazásával papír alapon, továbbá jelen rendeletben szabályozott módon, elektronikus 

úton teljesíthető. 

(2) Amennyiben elektronikus úton benyújtható nyomtatvány áll rendelkezésre, magánszemély 

adózó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti, más adózó azt 

elektronikus úton teljesíti. 

(3) Elektronikus úton nyújtható be a bevallás a helyi iparűzési adóról állandó vagy ideiglenes 

jellegű iparűzési tevékenység esetén. 

(4) Az űrlapok kitöltése és beadása az E-ügyintézési rendszer segítségével történik. Az E-

ügyintézési rendszer segítségével beadott elektronikus űrlapok az adóhatóság honlapján és 

ügyfélszolgálatán közzétett nyomtatványok papír alapon való benyújtásával azonos értékűnek 

minősülnek. 

 

4. § (1) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője jár el, úgy legkésőbb az első 

elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített 

nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, 



hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségekre terjed ki. A képviseleti 

jogosultság igazolásának hiányában a képviselő által tett cselekményekhez joghatás nem 

fűződik. 

(2) Az adózó az (1) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését 

haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentett képviseleti jogosultság 

megszűnését az adózó képviselője is bejelentheti. 

 

5. § Az Adóhatóság az E-ügyintézési rendszerben hitelesen azonosított adózók és képviselőik 

részére helyi adóegyenlegükről tájékoztatást nyújt.  

 

4. Záró rendelkezések 

 

6. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével kihirdetését követő napon lép hatályba, 

rendelkezéseit - a rendelet 3. § (2) bekezdése kivételével - 2018. január 1-jétől kell 

alkalmazni.  

(2) E rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy ezen időpontig az 

adózó a 3. § (1) bekezdésében írt kötelezettségének választása szerint papír alapon vagy 

elektronikusan tesz eleget. 

 

 Dr. Kendéné Toma Mária sk.    Farkasné Szabó Mária sk. 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


