
A Képviselő-testület 2019. évi határozatai: 

 

(A határozatok mellékleteit, táblázatokat - sok esetben azok jelentős terjedelmére tekintettel - 

lásd az adott ülés jegyzőkönyveinek előterjesztései között!) 

 

Hatá-

rozat 

száma: 

Ülés 

dátu

ma: 

Határozat tárgya: Határozat szövege: 

1.  01. 

24. 

A „Kiegészítő 

bérrendezési alap 

támogatásra” 

pályázat 

benyújtásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte és 

megtárgyalta a 2019. évi „Kiegyenlítő bérrendezési alap” 

előirányzatából pályázati úton igényelhető támogatás 

feltételeit, és megállapítja, hogy Kakucs Község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megfelel 

a Belügyminiszter által kiírt pályázatban foglaltaknak.   

  

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. számú melléklet I. 12. 

pontja alapján - a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői tekintetében - pályázatot nyújt be a 

Belügyminiszterhez a „Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra” a köztisztviselők 2019. évi illetménye 

emelésének támogatása céljából.  

 

2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az 

Önkormányzat vállalja, hogy a Kakucsi Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a teljes 2019. 

évre vonatkozóan - 2019. január 1-jétől kezdődően - a 

Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt 

összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg.  

  

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 

az e határozatban megjelölt pályázati kiírásra az 

Önkormányzat pályázatát - a kiírás 6. pontjában 

foglaltaknak megfelelően - határidőben nyújtsa be. 

2.  01. 

24. 

A Székesi úti 

lakókert 

közvilágításának 

optimalizálásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Kakucs, Székesi úti lakókert utcáinak 

felújítását megelőzően optimalizáltatja a lakókert 

közvilágítását, mely magában foglalja a lefektetett hálózat 

felmérését, a területen már meglévő kandeláberek szükség 

szerinti áthelyeztetését, illetve új kandeláberek telepítését a 

meglévők figyelembevételével – tekintettel az optimális 

kandelábertávolságokra. 

   

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 1.) pontban foglalt  

- hálózatfelmérés és építési tevékenység terveinek 

elkészítésével bízza meg Kovács Gyula egyéni vállalkozó, 

tervezőmérnököt (3212 Gyöngyöshalász, Viola utca 27.), 



valamint a  

- kandeláberek áthelyezésére, újak kiépítésére kösse meg a 

vállalkozási szerződést a PS Projekt Kft-vel (8244 

Dörgicse, külterület hrsz 031/59.). 

 

3.) A Képviselő-testület a terveztetés és a kiépítés, 

áthelyezés költségeire 8 millió forintot különít el Kakucs 

Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében. 

3.  01. 

24. 

PM_ONKORMU

T_2018/51. 

azonosítószámú 

pályázathoz 

kapcsolódóan a 

közbeszerzési 

eljárás 

lefolytatására 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/51. 

pályázati azonosítószámú pályázat keretében a Kakucs: 

Jázmin, Liliom, Monori, Rezeda, Rózsa, Székesi és Viola 

utcák útfelújítási munkálatai elvégzéséhez szükséges 

közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, amelynek 

lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom utca 18.) bízza 

meg.  

A megbízási díj összege: bruttó 876.300 Ft, mely összeget 

a Képviselő-testület a Kakucs Község Önkormányzata 

2019. évi költségvetésében biztosítja. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az 1.) pontban kiválasztott vállalkozással kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására.  

4.  01. 

24. 

PM_ONKORMU

T_2018/51. 

azonosítószámú 

pályázathoz 

kapcsolódóan a 

műszaki 

ellenőrzésre 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/51. 

pályázati azonosítószámú pályázat keretében a Kakucs: 

Jázmin, Liliom, Monori, Rezeda, Rózsa, Székesi és Viola 

utcák útfelújítási munkálatai elvégzésével kapcsolatosan 

szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásával Brabanti 

József egyéni vállalkozót (2367 Újhartyán, Pipacs utca 

24.)  bízza meg.  

A megbízási díj összege: bruttó 886.000 Ft, mely összeget 

a Képviselő-testület a Kakucs Község Önkormányzata 

2019. évi költségvetésében biztosítja. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

1.) pontban kiválasztott vállalkozással kötendő megbízási 

szerződés előkészítésére és aláírására.  



5.  01. 

24. 

PM_ONKORMU

T_2018/51. 

azonosítószámú 

pályázathoz 

kapcsolódóan a 

projektmenedzsm

ent ellátására 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/51. 

pályázati azonosítószámú pályázat keretében a Kakucs: 

Jázmin, Liliom, Monori, Rezeda, Rózsa, Székesi és Viola 

utcák útfelújítási munkálatai elvégzésével kapcsolatosan 

szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásával 

Kánai Gergely egyéni vállalkozót (2364 Ócsa, Malomköz 

2.)  bízza meg.  

A megbízási díj összege: bruttó 2.095.000 Ft, mely 

összeget a Képviselő-testület a Kakucs Község 

Önkormányzata 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

1.) pontban kiválasztott vállalkozással kötendő megbízási 

szerződés előkészítésére és aláírására.  

6.  01. 

24. 

PM_ONKORMU

T_2018/51. 

azonosítószámú 

pályázathoz 

kapcsolódóan a 

tájékoztatás és 

nyilvánosság 

biztosítására 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/51. 

pályázati azonosítószámú pályázat keretében a Kakucs: 

Jázmin, Liliom, Monori, Rezeda, Rózsa, Székesi és Viola 

utcák útfelújítási munkálatai elvégzésével kapcsolatosan 

szükséges tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

tevékenység ellátásával a Tölma-Media Kft.-t (2367 

Újhartyán, Templom köz 1.)  bízza meg.  

A megbízási díj összege: bruttó 395.000 Ft, mely összeget 

a Képviselő-testület a Kakucs Község Önkormányzata 

2019. évi költségvetésében biztosítja. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

1.) pontban kiválasztott vállalkozással kötendő megbízási 

szerződés előkészítésére és aláírására.  

7.  01. 

24. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

nyári zárva 

tartásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha erre vonatkozó 

igényét figyelembe véve - az Óvoda 2019. évi nyári zárva 

tartásának időpontját augusztus 1-től (csütörtöktől) - 

augusztus 20-ig (keddig) szóló időtartamban határozza 

meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy 

az Óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról tájékoztassa 

az Óvodába járó gyermekek szüleit, gondviselőit. 



8.  01. 

24. 

A Polgármester 

2019. évi 

szabadságütemezé

sének 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester 2019. évi szabadságnapjainak száma 42 nap, 

melyből 3 nap 2018. évről áthozott és 39 nap a 2019. évre 

törvény szerint járó. 

 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 2019. évi 42 nap 

szabadságának ütemezését a következők szerint hagyja 

jóvá: 

januárban    0  nap 

februárban    0  nap 

márciusban    0  nap 

áprilisban    7             nap 

májusban    0  nap 

júniusban             10  nap 

júliusban             10  nap 

augusztusban               0  nap 

szeptemberben   0  nap 

októberben             10  nap 

novemberben    0  nap 

decemberben              5  nap 

9.  01. 

24. 

A házi 

segítségnyújtás 

személyi térítési 

díjának 

átvállalásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ (2373 Dabas, Áchim u. 6.) által biztosított házi 

segítségnyújtás (személyi gondozás, szociális segítés) 

gondozottak által fizetendő személyi térítési díját a - 

Kakucson élő és kakucsi állandó lakcímmel rendelkező - 

jogosult ellátottak helyett 2019. február 1-jétől 

visszavonásig az Önkormányzat átvállalja.  

2. Kakucs Község Önkormányzata az 1. pontban foglalt 

szolgáltatás díját a „települési önkormányzatok szociális 

feladatainak egyéb támogatása keret terhére” a tényleges 

havi teljesítés után, havonta egy összegben, számla 

ellenében fizeti meg a Szolgáltatónak. 

10.  01. 

24. 

A VIII. 

Nemzetközi 

Hagyományőrző 

Kakucsi 

Böllérfesztivál 

költségeihez való 

hozzájárulásról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Kakucson 2019. február 16-án 

megrendezésre kerülő VIII. Nemzetközi Hagyományőrző 

Kakucsi Böllérfesztivál költségeihez az Önkormányzat 

2019. évben 1.560.000 Ft-tal járul hozzá. 

2./ A támogatás összegét az Önkormányzat a 

„Hagyományőrzés A Gasztronómiáért Egyesület” (2366 

Kakucs, Rákóczi utca 10.) képviselőjének nyújtja át 

elszámolási kötelezettséggel, és azzal, hogy az 1./ pontban 

szereplő összegről - a Kakucs Község Önkormányzata 

(2366 Kakucs, Fő utca 20.) nevére és címére kiállított 

számlákat - az Egyesületnek legkésőbb 2019. február 28-

áig be kell nyújtania az Önkormányzathoz. 

 



11. 02. 

14. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Társulás 2019. 

évi 

költségvetéséhez 

történő 

hozzájárulásról  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás 2019. 

évi költségvetésére lakosságarányosan 5.962.163 Ft-ot 

különít el az Önkormányzat 2019. költségvetésében. 

 

12. 02. 

14. 

A 2019. évi 

közbeszerzési terv 

elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

Kakucs Község Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési terve 

I.  

Az 

ajánlatké

rő 

szervezet 

megneve

zése 

II. 

A 

közb

eszer

zés 

tárgy

a:  

III.  

A közbeszerzési eljárás 

megnevezése: 

IV.  

CP

V-

kód 

V.  

Irány

adó 

eljár

ásren

d 

Kakucs 

Község 

Önkormá

nyzata 

építés

i 

beruh

ázás 

A kakucsi Jázmin, Liliom, 

Monori, Rezeda, Rózsa, 

Székesi és Viola utcák szilárd 

burkolattal történő teljes körű 

felújítása -  

(Az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és 

korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest 

megye területén” című és 

PM_ONKORMUT_2018. 

kódszámú kiírásra benyújtott 

pályázat szerint) 

452

331

42-

6 

nemz

eti 

 

VI.  

A 

közbesze

rzési 

eljárás 

tervezett 

típusa 

VII.  

Az eljárás 

megindításán

ak, illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításá

nak tervezett 

időpontja 

VIII.  

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja, vagy a 

szerződés 

időtartama 

IX.  

Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Kbt. 115. 

§ szerinti 

nyílt 

2019. II. 

negyedév 

2019. III. 

negyedév 

nem 

 

2. A Képviselő-testület egyúttal dönt arról, hogy amennyiben előre 

nem látható okból előállt újabb közbeszerzési igény vagy egyéb 

változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 

42. § (3) bekezdése szerint módosítja. 

 

3. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

közbeszerzési tervnek az Önkormányzat, valamint a Közbeszerzési 

Hatóság honlapján való közzétételéről.  



13. 02. 

14. 

A 2019. 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 Kakucsi Polgármesteri Hivatalban  

a) a nyári időszakban 2019. július 22-től - augusztus 23-ig  

b) a téli időszakban 2019. december 16-tól - 31-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

A hivatali szervezet vezetője az igazgatási szünet alatt a 

szabadságot úgy adja ki, hogy biztosított legyen a 

zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint az 

ügyfélszolgálat.  

A nyári és téli igazgatási szünetben a Hivatalban az 

ügyfélfogadás hétfőn 12.00 órától 18.00 óráig, szerdán 

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. 

A határozatban foglaltak kiterjednek a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselőre és 

munkavállalóra. 

14. 02. 

14. 

Az Óvoda 

2019/20. nevelési 

évére 

vonatkozóan a 

beiratkozás 

időpontjának 

meghatározásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 

(2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében 

eljárva, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

20. § (1) bekezdésében foglaltakra, az Önkormányzat 

fenntartásában működő:  

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha – óvoda 

intézményébe (2366 Kakucs, Székesi út 3.) a 2019/2020. 

nevelési évre történő jelentkezés időpontjául 

2019. április 24. (szerda) 8-17 óráig,  

április 25. (csütörtök) 8-17 óráig,  

április 26. (péntek) 8-15 óráig,  

terjedő időpontokat jelöli ki. 

15. 02. 

14. 

Szennyvízcsatorna

-hálózatra 

rákötéshez 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kakucs, Fő utca 142. számú ingatlan 

tulajdonosának a szennyvízcsatorna-rákötés támogatása 

iránti kérelmét. 

 

A Képviselő-testület megállapította, hogy a tulajdonos 

ingatlanát a kiépített szennyvíz-csatornahálózatra 

rácsatlakoztatni - a terepviszonyok adottsága miatt - csak 

kisteljesítményű átemelőszivattyúval lehetséges, melynek 

kiépítési költsége: - az üzemeltető DAKÖV Dabas és 

Környéke Vízügyi Kft. árajánlata alapján, anyagköltséggel 

és munkadíjjal együtt - 420.276 Ft. 



A Képviselő-testület a támogatási kérelem tárgyában úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat átvállalja a kiépítési költség 

50%-ának megfizetését a tulajdonos helyett abban az 

esetben, ha a tulajdonos előzetesen megfizeti az 

Önkormányzat felé a kiépítési költség fennmaradó, másik 

50%-os költségét, a 210.138 Ft-ot. 

Az Önkormányzat a tulajdonos által fizetendő összeg 

beérkezését követően megrendeli a munkálatok elvégzését 

a DAKÖV Kft.-től. 

16. 02. 

14. 

zárt 

A Kakucs 864. 

hrsz-ú ingatlan 

jogi sorsának 

rendezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Ordasi József és Ordasi 

Józsefné sz. Szebenyi Rozália jogutódjai, egyúttal 

törvényes örökösei (…….) megszerezzék az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és a Kakucs 

864 hrsz. alatt nyilvántartott, belterületi, lakóház, 

udvar, 2 gazdasági épület megnevezésű, 1834 nm 

alapterületű ingatlan 1/1 arányú tulajdonát, elbirtoklás 

és öröklés jogcímén; a jogcímre tekintettel ellenérték 

megfizetése nélkül;  egyben felhatalmazza a Polgármestert 

az átruházáshoz szükséges okiratok aláírására. 

17. 03. 

04. 

Pályázat 

kiírásáról civil 

szervezetek 

számára 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a 

civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: civil rendelet) 

foglaltak alapján a civil szervezetek, helyi önszerveződő 

közösségek, egyházak és magánszemélyek 2019. évi 

támogatására pályázatot hirdet meg. 

 

2. A pályázatot a civil rendelet 1. melléklete szerinti 

Pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt 

mellékletekkel együtt kell benyújtani a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatalba - Kakucs község 

Polgármesterének címezve. 

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri 

Hivatalban, valamint letölthető a www.kakucs.hu 

internetes honlapról. 

 

3. A pályázat megjelentetésének napja: 2019. március 20. 

(szerda). A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 

3. (szerda)  

 

A támogatás odaítéléséről és az elnyert összeg mértékéről, 

a pályázó társadalmi szervezet közösségi életben - 

rendezvényeken, ünnepeken, oktatásban, társadalmi-, 

sportéletben, szervezésében, lebonyolításában - való aktív 

részvételének, az önkormányzati feladatátvállalás 

mértékének arányában, a Képviselő-testület dönt a pályázat 

benyújtását követő ülésén. 

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül 

– a pályázók értesítést kapnak.  

http://www.kakucs.hu/


4. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a 

döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási 

szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. 

A támogatási szerződés tartalmi elemeit a civil rendelet 2. 

melléklete rögzíti. 

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási 

szerződésben meghatározottak az irányadóak. 

 

5. A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról 

pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni a 

támogatási szerződésben és a civil rendelet 3. 

mellékletében és 4. függelékében foglaltak szerint. (A 

szakmai beszámolót külön papíron, az egészéves 

tevékenység feltüntetésével készítse el a támogatott 

szervezet.) 

 

6. A rendelkezésre álló költségvetési keret terhére a 

megítélendő támogatás mértéke a következő 

rendezvényeken, eseményeken, programokon való aktív 

részvétel, tevékenység figyelembevételével történik: 

1. Böllérfesztivál 

2. Galamb- és kisállattenyésztők kiállítása 

3. II. Magyar Hadsereg katasztrófája emléknap 

4. A magyar kultúra napja 

5. Nyugdíjas klubok közös napja 

6. Március 15. ünnepe 

7. Tájházi húsvét 

8. Tájházak kerékpárnyeregből 

9. Májfaállítás 

10. Vedd fel a kesztyűt – szemétszedési mozgalom 

11. Falunap 

12. 

Főzés a falunapon saját tagság számára - és 

versenyre 

13. Trianoni emléknap 

14. Nosztalgia kupa 

15. Testvér-települési kapcsolat 

16. Szent István ünnepe 

17. Pálinkafesztivál 

18. Nemzeti Gyásznap 

19. Október 23. ünnepe 

20. Szüreti felvonulás 

21. Márton napi vigasság 

22. Irodalmi Kávéház 

23. Adventi Kakucsi Gyertyagyújtás 

24. Adventi Koncert 

25. Újévi koncert 

26. Zenei oktatás támogatása 



A fenti programok, tevékenységek közül egy-egy 

eseményen való részvétel, tevékenység maximum 100 

pontot ér, és a 100 pont a következő tételekből tevődik 

össze: 

főszervező tevékenységért 20 pont 

társszervező tevékenységért 10 pont 

tevékeny közreműködésért a rendezvényen 

(fellépés, társadalmi munka) 

30 pont 

egyesületi szintű részvételért 15 pont 

más egyesülettel történő együttműködésért, 

karitatív tevékenységért, önkormányzati 

feladat átvállalásáért 

25 pont 

A Kakucsi Polgárőrség és a Kakucs Községi 

Sportegyesület támogatására - jellegüket és 

tevékenységüket tekintve - nem a fenti pontozásos rendszer 

alapján kerül sor. 

18. 03. 

04. 

A Székesi úti 

lakókert 

önkormányzati 

tulajdonú 

telkeinek áráról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hatályon kívül helyezi a tárgyra vonatkozó 123/2010. (11. 

15.) számú Határozatát, és egyúttal a következő 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Székesi úti lakókert önkormányzati 

tulajdonú lakótelkeinek eladási feltételeit az alábbiak 

szerint rögzíti: 

Az Önkormányzat a telkeket összközművel ellátva 

értékesíti.  

A telekalakítás és közműkiépítés magában foglalja: a 

földterületet kimérve, az ivóvízhálózat, a 

szennyvízcsatorna-hálózat és a gázhálózat bekötővezetékét 

a telken belül 1 méterre beállva megépítve, illetve az 

elektromos-hálózatot az utcán kiépítve. A vezetékes ivóvíz 

bekötővezetéke vízfogyasztásmérővel és műanyag-aknával 

együtt értendő. 

Az összközművel ellátott telkek eladási ára az alábbi két 

tételből tevődik össze: 

1./ a földterület árából, mely 3.220 Ft/m2 + ÁFA, továbbá 

2./ a közművek kiépítésének költségéből, amely 

egységesen 1.200.000 Ft + ÁFA telkenként. 



19. 03. 

04. 

zárt 

A Kakucs 568. 

hrsz-ú 

megvásárlásához 

történő 

hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

hozzájárul a 2366 Kakucs, Fő utca 22. szám alatti, 568. 

hrsz-ú, 1019 m2 területű, kivett lakóház, udvar művelési 

ágú ingatlannak a Kakucs Község Önkormányzata részére 

történő megvásárlásához bruttó 34.000.000 Ft összegben. 

A vételár – Tulajdonosokkal (Eladókkal) előzetesen 

egyeztetett - megfizetésének módja:  

a) az Önkormányzat 2019-ben két részletben megfizet 

a Tulajdonosok részére 24.000.000 Ft-ot, melyből 

14.000.000 Ft-ot legkésőbb 2019. április 30-áig, 

míg 10.000.000 Ft-ot legkésőbb 2019. október 15-

éig, 

b) a fennmaradó 10.000.000 Ft-ot legkésőbb 2020. 

június 15-éig fizeti meg az Önkormányzat a 

Tulajdonosok részére.   

A vételár teljes megfizetéséig az ingatlant a Tulajdonosok 

használják. 

 

A Képviselő-testület az ingatlan vételárrészleteit az 

Önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében 

elkülöníti. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy az 

ingatlan megvásárlására vonatkozó adásvételi 

szerződést az Önkormányzat nevében megkösse, és 

- Dr. Vancskó Krisztina ügyvédet az ingatlan 

megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés 

elkészítésére. 

20. 04. 

23. 

Az Önkormányzat 

2018. évi 

költségvetési 

beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolóját 

942 099 488,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal, 

634 272 600,- Ft összegű teljesített bevétellel, 

631 019 572,- Ft összegű teljesített kiadással,  

40 396 623,- Ft lekötött betéttel, 

17 582 749,- Ft önkormányzati, 

14 167,- Ft polgármesteri hivatali és 

7 775,- Ft óvodai záró pénzkészlettel, 

elfogadja. 
21. 04. 

23. 

Az Önkormányzat 

2018. évi 

költségvetési 

előirányzatainak 

módosításáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításához a 

2018. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó 

előirányzat-módosítást: 

(terjedelme miatt lásd: az ülés jegyzőkönyvében) 
22. 04. 

23. 

Az 

Önkormányzatra 

vonatkozó 2018. 

évre szóló belső 

ellenőrzési 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

belső ellenőrzési vezető által - a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) pontja 

alapján - elkészített és a jegyző által jóváhagyott, 2018. 



jelentés 

elfogadásáról 

évre szóló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és a 

melléklet szerint elfogadja.  

A jelentés intézkedést nem fogalmaz meg.  
23. 04. 

23. 

A 

Szavazatszámláló 

Bizottságok új 

tagjának, 

póttagjainak 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § 

(1) bekezdése alapján a Kakucs községi helyi 

szavazatszámláló bizottságok megüresedett tagi és póttagi 

helyeinek betöltésére az alábbi, választójoggal rendelkező 

személyeket választja meg:  

1. Strupka Borbála  Kakucs, Fő utca 220. szám 

alatti lakost a póttagok közül tagnak,  

míg póttagnak:   

2. Csernák Istvánné Kakucs, Fő utca 14. 

3. Csiszárik Imréné Kakucs, Május 1. utca 4. és 

4. Fajt Pálné  Kakucs, Május 1. utca 2. 

szám alatti lakosokat. 

24. 04. 

23. 

A köztemetőre 

vonatkozó éves 

díjak 

felülvizsgálatáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 40. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján a 

kakucsi köztemetőre vonatkozó díjakat felülvizsgálta. 

A Képviselő-testület a felülvizsgálat során megállapította, 

hogy Kakucs Község Önkormányzatának a temetkezés 

helyi rendjéről szóló 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati 

rendeletében a köztemető használatára és igénybevételére 

meghatározott díjakat a 2019. évre vonatkozóan 

változatlanul hagyja. 
25. 04. 

23. 

Belterületi 

útépítéshez 

többlettámogatás 

igényléséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, 

hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/51. 

azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan - a kakucsi 

Jázmin, Liliom, Monori, Rezeda, Rózsa, Székesi és Viola 

utcák útfelújítási munkálatainak elvégzéséhez – Kakucs 

Község Önkormányzata részére 12.680.000 Ft összegű 

többlettámogatást igényeljen a Magyar 

Államkincstártól. 

 

2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy – amennyiben a 

Magyar Államkincstár megítéli Kakucs Község 

Önkormányzata részére az 1. pont foglalt többlettámogatási 

összeget – a projekt megvalósítása érdekében a 

többletköltségekre elkülönít 9.053.019 Ft további önerőt 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az 

ingatlanbevételek terhére, mellyel kiegészíti a 22/2018. 

(03.26.) Határozatában szereplő saját forrását. 
26. 04. 

23. 

„Az 

önkormányzati 

feladatellátást 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

által az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 



szolgáló 

fejlesztések” 

támogatására 

kiírt pályázaton 

való részvételről 

meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések” megnevezésű pályázati kiírás 

„b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-

fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása 

(továbbiakban: sportfejlesztés)” 

megnevezésű alcéljára pályázatot kíván benyújtani az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, 578/5. és 581. 

hrsz-okon található általános iskolai sportcsarnok felújítása 

céljából. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt pályázat 

benyújtása érdekében a sportcsarnok padlózatának és 

gázkazánjainak cseréjére, illetve mobil, 

mozgássérültemelő-szerkezet beszerzésére árajánlatokat 

kérjen be különböző vállalkozásoktól. 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerő 

összegéről a beérkezett ajánlatok figyelembevételével a 

következő ülésén fog dönteni. 
27. 04. 

23. 

zárt 

Az Ablak 

Kakucsra 

Közhasznú 

Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján az 

Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület pályázati 

kérelmét megtárgyalva, 

1.280.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat 

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2019. 

évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

400.000 Ft-tal az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület, 

400.000 Ft-tal a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus, 

130.000 Ft-tal a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub, 

150.000 Ft-tal a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes, 

200.000 Ft-tal a Kálvin Zenekar 

működését, programjait támogatja. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 

támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 

eljárni. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a támogatások odaítélése pontozásos rendszer 

figyelembevételével történik. 

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel, a szervezet eredményes 



működése, annak minősége, közösségi haszna a pontozás 

és a támogatási összeg egyedüli alapja. 

28. 04. 

23. 

zárt 

A Kakucsi Dream 

Team Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a 

Kakucsi Dream Team Egyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat 

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2019. 

évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 

támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 

eljárni. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a támogatások odaítélése pontozásos rendszer 

figyelembevételével történik. 

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel, a szervezet eredményes 

működése, annak minősége, közösségi haszna a pontozás 

és a támogatási összeg egyedüli alapja. 

29. 04. 

23. 

zárt 

A Kakucs Községi 

Sportegyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a 

Kakucs Községi Sportegyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

2.940.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat 

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2019. 

évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

2.730.000 Ft-tal a Kakucs Községi Sportegyesület, 

80.000 Ft-tal a Kakucsi Roma Baráti Kör, 

130.000 Ft-tal a Vasas Kihelyezett Birkózó Szakosztály 

működését, programjait támogatja. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 



támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 

eljárni. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a támogatások odaítélése pontozásos rendszer 

figyelembevételével történik. 

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel, a szervezet eredményes 

működése, annak minősége, közösségi haszna a pontozás 

és a támogatási összeg egyedüli alapja. 

30. 04. 

23. 

zárt 

A Kakucsi 

Fiatalok 

Kakucsért 

Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a 

Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület pályázati 

kérelmét megtárgyalva, 

360.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat 

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezetét. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2019. 

évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

260.000 Ft-tal a Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület, 

100.000 Ft-tal a KAVICSOK Nyugdíjasklub 

működését, programjait támogatja. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 

támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 

eljárni. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a támogatások odaítélése pontozásos rendszer 

figyelembevételével történik. 

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel, a szervezet eredményes 

működése, annak minősége, közösségi haszna a pontozás 

és a támogatási összeg egyedüli alapja. 

31. 04. 

23. 

zárt 

A Kakucsi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a 

Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület pályázati 

kérelmét megtárgyalva, 

360.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat 

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezetét. 



Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2019. 

évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

260.000 Ft-tal a Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület, 

100.000 Ft-tal a KAVICSOK Nyugdíjasklub 

működését, programjait támogatja. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 

támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 

eljárni. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a támogatások odaítélése pontozásos rendszer 

figyelembevételével történik. 

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel, a szervezet eredményes 

működése, annak minősége, közösségi haszna a pontozás 

és a támogatási összeg egyedüli alapja. 

32. 04. 

23. 

zárt 

A Kakucsi 

Mazsorett 

Sportegyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a 

Kakucsi Mazsorett Sportegyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

400.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat 

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2019. 

évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 

támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 

eljárni. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a támogatások odaítélése pontozásos rendszer 

figyelembevételével történik. 

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel, a szervezet eredményes 

működése, annak minősége, közösségi haszna a pontozás 

és a támogatási összeg egyedüli alapja. 

33. 04. 

23. 

A Kakucsi Római 

Katolikus 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 



zárt Egyházközség 

pénzügyi 

támogatásáról 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a 

Kakucsi Mazsorett Sportegyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

400.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat 

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2019. 

évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 

támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 

eljárni. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a támogatások odaítélése pontozásos rendszer 

figyelembevételével történik. 

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel, a szervezet eredményes 

működése, annak minősége, közösségi haszna a pontozás 

és a támogatási összeg egyedüli alapja. 

34. 04. 

23. 

zárt 

A Kakucsi 

Polgárőr 

Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a 

Kakucsi Polgárőr Egyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

2.190.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat 

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2019. 

évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 

támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 

eljárni. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a támogatások odaítélése pontozásos rendszer 

figyelembevételével történik. 

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel, a szervezet eredményes 

működése, annak minősége, közösségi haszna a pontozás 

és a támogatási összeg egyedüli alapja. 



35. 04. 

23. 

zárt 

A KUDO 

Hungary 

Sportegyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a 

KUDO Hungary Sportegyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat 

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2019. 

évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 

támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 

eljárni. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a támogatások odaítélése pontozásos rendszer 

figyelembevételével történik. 

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel, a szervezet eredményes 

működése, annak minősége, közösségi haszna a pontozás 

és a támogatási összeg egyedüli alapja. 

36. 04. 

23. 

zárt 

Lovasoktatás 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a 

Fellegi Krisztina egyéni vállalkozó pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

80.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat 

a Magánszemélyt. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a Magánszemély 2019. 

évben benyújtott pályázatában 

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

A Testület felkéri a támogatott Magánszemélyt, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek 

támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 

eljárni. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott 

Magánszemélyt, hogy a támogatások odaítélése pontozásos 

rendszer figyelembevételével történik. 

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel, a szervezet eredményes 

működése, annak minősége, közösségi haszna a pontozás 

és a támogatási összeg egyedüli alapja. 



37. 05. 

23. 

A DAKÖV Kft. 

2018. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a DAKÖV Dabas és Környéke 

Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által a Kakucs 

településen végzett víziközmű-szolgáltatás ellátásáról 

készített 2018. évre vonatkozó beszámolót.  

 (Beszámolót lásd az előterjesztések között.) 

38. 05. 

23. 

A 2018. évi 

gyermekvédelmi 

és gyermekjóléti 

beszámoló 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti és gyámügyi feladatok 2018. évi ellátásáról 

szóló beszámolót - jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint - megismerte és elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a 

Képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt az 

1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint 

továbbítsa a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalához.  

(Beszámolót lásd az előterjesztések között.) 

39. 05. 

23. 

A Háziorvosi 

Ügyeleti Központ 

2018. évi 

költségvetési 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Inárcs-Kakucs-Újhartyán-Újlengyel települések Háziorvosi 

Ügyeletének 2018. évi költségvetési beszámolóját és 

pénzügyi kimutatását az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

(Beszámolót lásd az előterjesztések között.) 

40. 05. 

23. 

Az önkormányzati 

étkeztetési 

fejlesztések 

támogatására 

kiírt pályázaton 

való részvételről  

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a pénzügyminiszter által - a 

belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 

3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására kiírt pályázatra. 

       A pályázat célja: Központi költségvetési forrás 

biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai, iskolai, 

bölcsődei gyermekétkeztetést, és szociális felnőtt 

étkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, 

melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló 

létesítmény fejlesztése érdekében.  

      A pályázati alcél a pályázati kiírás 3.1/a) alpontja 

szerinti:  

„Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény 

fejlesztése önkormányzat által működtetett saját konyha 

kapacitásbővítésével” 

       A beruházás megvalósítási helyszíne: az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 2366 Kakucs, 

Székesi út 3. sz. alatt található konyha. 

A beruházás várható teljes bekerülési összege: 50.271.774 

Ft. 

A pályázott támogatási összeg: 40.000.000 Ft. 

A bővítés során a 40.000.000 Ft felett jelentkező 

pluszköltség, önerő megfizetését Kakucs Község 

Önkormányzata saját költségvetéséből fedezi, az 

Önkormányzat Konyhájának sikeres felújítása érdekében.  



Az Önkormányzatot terhelő önerő összege: 10.271.774 Ft 

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

75. § (4) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozik, hogy a 

pályázat nyertessége esetén a fejlesztés megvalósításához 

szükséges önerő összege Kakucs Község 

Önkormányzata 2019. évi költségvetésében - az 

általános tartalék keretben - rendelkezésére áll. 

Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósítása a tervezés 

szerint áthúzódik a 2020. évre, az önerő összegét a 

Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésébe is betervezi. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a pályázatot a nyitva álló határidőn belül, az 1./ 

pontban foglaltak figyelembevételével nyújtsa be. 

 

3./ A Képviselő-testület dönt arról, hogy sikeres pályázat 

esetén az 1./ pontban foglalt beruházás 

- megvalósításának tervezett időbeni ütemezése:  

- a beruházás kezdő időpontja: 2020. április 1. 

- a beruházás befejező időpontja: 2020. augusztus 15. 

- finanszírozásának tervezett időbeni ütemezése:  

- a kivitelező részére előleg megfizetése: 2020. április 1. 

- a kivitelező részére az előlegen túl fennmaradó összeg 

megfizetése: 2020. augusztus 31-éig. 

41. 05. 

23. 

Az önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatására 

kiírt pályázaton 

való részvételről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és 

az államháztartásért felelős miniszter által közösen 

meghirdetett - a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 

2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések” megnevezésű 

pályázati kiírás 

„b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-

fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása 

(továbbiakban: sportfejlesztés)” 

megnevezésű alcéljára pályázatot nyújt be az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, 2366 Kakucs, Hősök 

tere 9. szám alatt található általános iskolai tornacsarnok 

felújítása céljából, mely felújítás becsült költsége 

13.754.225 Ft. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontra vonatkozó pályázat 

megvalósításához kapcsolódó 3.438.556 Ft önerő (saját 

forrás) fedezetét az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében az általános tartalék keret terhére 

biztosítja, 2020. évre áthúzódó megvalósítás esetén pedig 

a 2020. évi költségvetésébe betervezi. 

 



3./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból 

megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – 

a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 

betartásával – hasznosítja. 

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a 

Jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumokat és nyilatkozatokat aláírja. 

42. 05. 

23. 

A 

szennyvíztisztító 

telep területe 

felének Újhartyán 

részére történő 

értékesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy továbbra is fenntartja a 99/2016. (07. 21.) 

számú Határozatát, miszerint: 

„elfogadja Újhartyán Város Önkormányzatának 

ingatlanvásárlási ajánlatát, melyet a Kakucs Község 

Önkormányzata 1/1-ed arányú tulajdonában lévő, Kakucs 

0112/7. hrsz-ú ingatlan 50%-ának - 11.440.050 Ft 

összegben történő - megvásárlására tett a földrészlet 

tulajdoni viszonyainak rendezése érdekében. 

A nevezett ingatlan területén található az Újhartyán és 

Kakucs Önkormányzatok ½-ed – ½-ed arányú 

tulajdonában lévő szennyvíztisztító-telep felépítménye. A 

jogügylet következtében a telep földterülete is a két 

Önkormányzat közös tulajdonába kerül. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

ingatlan adásvételi szerződésének Kakucs Község 

Önkormányzata nevében történő megkötésére.” 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a nevezett 

ingatlan adásvételével kapcsolatos jogügyletet - Újhartyán 

Önkormányzata részéről történő megbízást követően - Dr. 

Pacsirta István Gábor ügyvéd bonyolítsa le. 

43. 05. 

23. 

A Dabasi 

Rendőrkapitánysá

g 2018. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) 

bekezdése alapján megtárgyalta és a melléklet szerint 

elfogadja Kakucs község közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról szóló - a Dabasi 

Rendőrkapitányság Vezetője által elkészített – 2018. évi 

rendőrségi beszámolót. 

(Beszámolót lásd az előterjesztések között.) 

44. 05. 

23. 

A Kakucs 4/3. 

hrsz-ú ingatlan 

közterületté 

történő 

nyilvánításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában 

lévő, Kakucs, 4/3. hrsz-ú, 1182 m2 területű, kivett, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlant – melyet 

mindenkor közterületként használt a település, a 

rendeltetésének megfelelően – közterületté nyilvánítja, és 

egyúttal nevezett ingatlan megnevezésének közterületté 

történő módosítását kezdeményezi a Dabasi Járási Hivatal 

Járási Földhivatalánál. 

 



2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevezett ingatlant a 

közterületté történő átminősítésével egyidejűleg az 

Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonához sorolja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti 

döntés végrehajtásához szükséges - ingatlannyilvántartásba 

történő -bejegyzési eljárás megindításáról, és felhatalmazza 

az eljárás során szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

valamint dokumentumok aláírására.  

45. 05. 

23. 

A Kakucs 4/3. 

hrsz-ú ingatlanon 

történő átjárás 

biztosításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

43/2019. (05. 23.) számú határozatában úgy döntött, hogy a 

Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában lévő, 

Kakucs, 4/3. hrsz-ú, 1182 m2 területű, kivett, beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlant – melyet mindenkor 

közterületként használt a település –, a rendeltetésének 

megfelelően, közterületté nyilvánítja, és egyúttal nevezett 

ingatlan megnevezésének közterületté történő módosítását 

kezdeményezi a Dabasi Járási Hivatal Járási 

Földhivatalánál. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevezett ingatlannak 

az ingatlannyilvántartásban közterületté történő 

bejegyzéséig továbbra is biztosítja az ingatlan 

szomszédságában lévő, Kakucs 4/2. hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa részére a Kakucs 4/3. hrsz-ú ingatlanon 

történő átjárást – a saját ingatlana elérése érdekében. 

46. 06. 

04. 

Varga Ádám 

általános iskolai 

tanuló Rónay 

György Díjban 

való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

- kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkája 

elismeréseként -  

2019. évben „Rónay György Díj”-ban részesíti, 

Varga Ádám tanulót, 

a Kakucsi Általános Iskola végzős diákját. 

 

A tanuló a Rónay György emlékplakett mellett 15.000 Ft 

összegű ajándékutalványban részesül. 

A díj átadására az iskola tanévzáró és ballagási 

ünnepélyének keretében kerül sor. 

47. 06. 

04. 

A Közbeszerzési 

Bíráló Bizottság 

tagjainak 

kiegészítéséről a 

helyi közutak 

felújításához, 

kiépítéséhez 

kapcsolódóan 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hatályon kívül helyezi az 59/2018. (08. 02.) számú 

Határozatát, és egyúttal a helyi közutak (kül- és belterületi 

utak), továbbá járdák, kerékpárutak felújításához, 

kiépítéséhez kapcsolódó eljárásokhoz az alábbi 

személyekkel egészíti ki a Közbeszerzési Bíráló 

Bizottságot: 

-  Kovács Gábor /jogi és közbeszerzési szakértelem - 

közbeszerzési szaktanácsadó/ 

- Lauter Attila  /műszaki szakértelem - 

közlekedésmérnök/ 
 


