
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/ 



48. 06.  

27. 

A Kakucs, 796/11. 

hrsz-ú ingatlan 

tulajdonba adásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

meghatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, 

hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs 

belterület 796/11. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan adásvételi 

szerződést kössön Radics Magdolna (2366 Kakucs, Temető 

utca 796/11. hrsz. alatti lakos) vevővel. 

 

Az ingatlan vételára 200.000 Ft, melyet a vevő 2020. 

január 1. - 2024. december 31. között, részletekben fizethet 

meg.  

Az Önkormányzat az ingatlanra vonatkozóan 2024. 

december 31. napjáig jelzálogjogot, valamint elidegenítési 

és terhelési tilalmat jegyeztet be az 

ingatlannyilvántartásban. 

 

A Képviselő-testület  

- az ingatlan adásvételével kapcsolatos eljárás 

lefolytatásával megbízza Dr. Manger Marcell 

ügyvédet, illetve  

- az ingatlan adásvételével és ingatlannyilvántartási 

eljárásával kapcsolatos ügyvédi munkadíjat és 

eljárási díjakat az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére 

finanszírozza. 

 

49. 06.  

27. 

A Kakucs, 123. 

hrsz-ú ingatlan 

tulajdonba adásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

meghatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, 

hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs 

belterület 123. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan adásvételi 

szerződést kössön Kovács Sándorné és Kala Árpád - 2366 

Kakucs, Gizella utca 64. szám alatti lakos - vevőkkel. 

 

Az ingatlan vételára 200.000 Ft, melyet a vevők 2020. 

január 1. - 2024. december 31. között, részletekben 

fizethetnek meg.  

 

Az Önkormányzat az ingatlanra 2024. december 31. 

napjáig jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési 

tilalmat jegyeztet be az ingatlannyilvántartásban. 

 

A Képviselő-testület  

- az ingatlan adásvételével kapcsolatos eljárás 

lefolytatásával megbízza Dr. Manger Marcell 

ügyvédet, illetve  

- az ingatlan adásvételével és ingatlannyilvántartási 

eljárásával kapcsolatos ügyvédi munkadíjat és 

eljárási díjakat az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére 

finanszírozza. 

 



50. 06.  

27. 

A Kakucs, 123. 

hrsz-ú ingatlan 

tulajdonba adásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

meghatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, 

hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Táborfalva 

belterület 162. hrsz-ú, a természetben: 2381 Táborfalva, 

Fogarasi utca 23. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 

ajándékozási szerződést kössön Táborfalva Nagyközség 

Önkormányzatával azon feltétel szerződésbe foglalásával, 

miszerint Táborfalva Nagyközség Önkormányzata a jelzett 

ingatlant kizárólag szociális célra – közösségi szociális 

célra,  rászoruló családok lakhatásának megoldására vagy 

szociális intézményként – hasznosíthatja legalább a 

szerződéskötést követő 5 év időtartam alatt. 

A Képviselő-testület az ingatlan forgalmi értékét – 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatával egyetértésben - 

3.000.000 Ft-ban határozza meg. 

 

A Képviselő-testület  

- az ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

lefolytatásával megbízza Dr. Manger Marcell 

ügyvédet, illetve  

- az ingatlan tulajdonba adásával és 

ingatlannyilvántartási eljárásával kapcsolatos 

ügyvédi munkadíjat és eljárási díjakat az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános 

tartaléka terhére finanszírozza. 

 

51. 06.  

27. 

A Kakucs 036/40. 

hrsz-ú ingatlan 

megosztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kakucs 036/40 hrsz. alatt 

nyilvántartott, külterületi, szántó és legelő művelési ágú 

ingatlan megosztásra kerüljön három földrészletté, melyek 

közül egy db 1 hektár nagyságú, egy db 5,5 hektár 

nagyságú legyen, az előterjesztéshez csatolt vázrajz-

tervezet alapján. 

  

A Képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy a terület 

megosztását követően kialakuló földrészletek közül egy db 

1 hektáros és egy db 5,5 hektáros, összesen 6,5 hektár 

nagyságú földterület értékesítésre kerüljön Lovas Zsolt, 

2366 Kakucs, Ibolya utca 1/C. szám alatti lakos részére 

mindösszesen 32.000.000 Ft, azaz Harminckettőmillió 

forint vételárért, és a fennmaradó, kb. 30,5 hektár nagyságú 

terület továbbra is az Önkormányzat tulajdona maradjon. 

A vevő az ingatlanok vételárát az adásvételi szerződés 

aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül köteles 

megfizetni. 

A telekalakítás és az adásvételi szerződés, eljárás költségét 

a vevő viseli. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert a megosztáshoz és átruházáshoz 

szükséges okiratok aláírására. 



52. 07. 

11. 

Belterületi utak 

felújításához 

kapcsolódó 

közbeszerzési 

eljárás 

eredményéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, 

figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényben foglaltakra, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

javaslata alapján, a Belterületi utak fejlesztése Kakucson 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás értékelése során 

megállapítja, hogy: 

1. A Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, 

Vörösmarty utca 2434/1.) mindkét részre 

benyújtott ajánlata érvényes. 

2. A TRIAUT Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8. 

I. em. 3.) mindkét részre benyújtott ajánlata 

érvényes. 

3. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes 

ajánlatot az 1. részre a Sziget-Szilárd Kft. 

(2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1.) 

tette. 

4. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes 

ajánlatot a 2. részre a Sziget-Szilárd Kft. (2336 

Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1.) tette. 

5. Az eljárás mindkét részre eredményes volt. 

6. Az eljárás nyertese az 1. részre a Sziget-Szilárd 

Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 

2434/1.). 

7. Az eljárás nyertese a 2. részre a Sziget-Szilárd 

Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 

2434/1.). 

8. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó ajánlattevőt egyik részre sem. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

vállalkozási szerződés aláírására, valamint felkéri a 

tárgyban szükséges intézkedések megtételére. 

53. 07. 

11. 

A Temető utcai 

telkek 

kedvezményes áron 

történő 

értékesítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat a Kakucs, Temető utcában 

lévő 796/2., 796/3., 796/4., 796/5., 796/6., 796/7., 796/8., 

796/9., 796/10., 796/13., és 796/14. hrsz-ú, összesen 11 db 

önkormányzati tulajdonú, beépítetlen lakótelket 

kedvezményes, bruttó 500.000 Ft/ingatlan áron értékesíti a 

rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetben lévő 

magánszemélyek részére. 

A vételár nem tartalmazza az ingatlanok előtti utcafronton 

kiépíttetett elektromos hálózathoz, valamint vezetékes 

ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózathoz való csatlakozás 

díjait. A fizetendő közműcsatlakozási díjak a vevőt 

terhelik. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt lakótelkek 

értékét (nem az eladási árát) 2019. évre vonatkozóan 

3.000.000 Ft-ban határozza meg. 



3. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy az 1. 

pontban foglalt kedvezményes vételárú ingatlanokat azon 

felnőttkorú, lakástulajdonnal nem rendelkező, méltatlan 

lakáskörülmények között lakó, helyi lakosok jogosultak 

megvásárolni, akik 

- igazolni tudják, hogy - a vételi szándék bejelentésekor 

és azt megelőzően legalább 5 évig - állandó kakucsi 

lakcímmel rendelkeznek (vagy a vevőjelölt 

házastársak/élettársak közül legalább egyikük), 

- a vételi szándék bejelentésétől számítva 

visszamenőleg legalább 6 hónapos időtartamú 

munkaviszonnyal (jogviszonnyal) rendelkeznek (vagy a 

vevőjelölt házastársak/élettársak közül legalább 

egyikük), 

- fizetőképességüket legalább a telek vételárának 

megfelelő összegű (bankszámlán elhelyezett) 

előtakarékoskodással bizonyítják, 

- vállalják, hogy a telekre családi házat építenek, a 

mindenkori, vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, 

- tudomásul veszik, hogy a lakótelken a Helyi Építési 

Szabályzatban meghatározott számú építménynél (1 db 

lakóháznál és 1 db gazdasági épületnél vagy garázsnál) 

több nem helyezhető el, ellenkező esetben az 

Önkormányzat az engedélyezettnél több építmény 

lebontására kötelezi a tulajdonost, vagy kényszerbontást 

végeztet, 

- tudomásul veszik, hogy a szerződéskötést követő 4 

éven belül az ingatlanra vonatkozóan az építéshatóság 

általi használatbavétel tudomásulvételével kell 

rendelkezniük, és az ingatlanban a használatbavételtől 

számított 10. év leteltéig csak a tulajdonos és családja 

tartózkodhat életvitelszerűen, azt más személyek nem 

lakhatják, továbbá az ingatlant bérletbe másnak nem 

adhatják, ellenkező esetben az Önkormányzat teherként 

bejegyeztetheti az ingatlanukra az Önkormányzat által 

meghatározott aktuális telekár - annak hiányában a 

helyben kialakult, aktuális telekár - és az általuk 

megfizetett vételár különbözetét, továbbá nem lesznek 

jogosultak a Kakucs község szociális rendeletében 

meghatározott támogatásokra, 

- tudomásul veszik, hogy amennyiben - az e 

határozatban foglaltak figyelembevételével - 

tulajdonukba került ingatlant a szerződéskötést követő 

10 éven belül értékesíteni kívánják, kötelezhetők 

lehetnek az általuk kedvezményes áron megvásárolt 

telek és az Önkormányzat által meghatározott aktuális 

telekár – annak hiányában a helyben kialakult, aktuális 

vételár - közötti különbözet megfizetésére. 

 



4. A Képviselő-testület a fentieken túl dönt arról, hogy az 

1. pontban foglalt  

- telkek közül egy család (vagy egy családból csak 

egy személy) csak egyetlen ingatlan megvásárlására 

jogosult,  

- telkek értékesítésére vonatkozó adásvételi 

szerződésekkel kapcsolatos ügyvédi munkadíj, 

egyéb hatósági díjak megfizetése a vevőt terheli, 

- telkek értékesítése esetén az Önkormányzat az 

ingatlanokra vonatkozóan az 

ingatlannyilvántartásban elidegenítési tilalmat 

jegyeztet be a szerződéskötést követő 10 éves 

időtartamra, 

- telkek értékesítésére - annak speciális jellegére 

tekintettel - nem alkalmazhatóak „az önkormányzati 

tulajdonú lakótelkek vételárkedvezményéről” szóló 

25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltak.  

 

5. Az 1. pontban foglalt, kedvezményes vételárú lakótelkek 

megvásárlása iránti kérelmet az Önkormányzat részére kell 

benyújtani. A kérelmeket a szociális és falufejlesztési 

ügyekért felelős bizottságok egyedileg tárgyalják meg, és e 

bizottságok tesznek javaslatot a Képviselő-testület elé azok 

elfogadására, vagy elutasítására. 

 

6. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az 1. 

pontban foglalt ingatlanok értékesítésére vonatkozó 

adásvételi szerződések megkötésére. 

54. 07. 

11. 

Az önkormányzati 

étkeztetési 

fejlesztések 

támogatására kiírt 

pályázaton való 

részvételről szóló 

40/2019. (05. 23.) 

KT. Határozat 

módosításáról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 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 pályázattal 

kapcsolatban általa meghozott 40/2019. (05. 23.) KT. 

Határozat 1./ pontjában lévő, alábbi szövegrészt: 

 

„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 következők szerint módosítja: 



„A beruházás várható teljes bekerülési összege:

 52.729.774 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: 12.729.774 

Ft.” 

2./ A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy a 

40/2019. (05. 23.) KT. Határozat módosítással nem érintett 

szövegrészei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

55. 07. 

11. 

A szociális célú 

tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó önerő 

elkülönítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy 242 m3 mennyiségű kemény lombos fafajtájú 

tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 

1. pontban megjelölt 242 m3 mennyiségű tűzifa 

vásárlásához 307.340 Ft saját forrást biztosít az 

Önkormányzat költségvetésében. 

 

3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy Kakucs Község 

Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

56. 07. 

11. 

A Kakucs 894/15. 

hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kakucs 894/15. hrsz. 

alatt nyilvántartott, belterületi, kivett, beépítetlen terület 

művelési ágú, 890 nm alapterületű ingatlan Kucsera László, 

2366 Kakucs, Dózsa György utca 5. szám alatti lakos Vevő 

részére értékesítésre kerüljön 1.000.000 Ft, azaz Egymillió 

forint vételár megfizetése ellenében – legkésőbb 2019. 

augusztus 31-éig. 

Az adásvétel költségét a Vevő viseli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert az átruházáshoz szükséges okiratok 

aláírására. 

57. 07. 

11. 

A Varró és Varró 

Ipari Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 

„Kakucs Község 

Kiváló 

Vállalkozása” 

kitüntető díjban 

való részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 2019. évben 
„Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” 

kitüntető díjat adományoz a 
Varró és Varró Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek 

(székhelye: 2366 Kakucs, Bem u. 8., képviseli: Varró János) 

a település jó hírnevét erősítő, fejlődését segítő, érdekeit 

elősegítő,  

példamutató vállalkozói tevékenysége elismeréseként. 

 

A díj átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség 

keretében kerül sor. 



58. 08. 

26. 

Mini bölcsőde 

építéséhez 

kapcsolódóan az 

építési 

engedélyezési 

tervdokumentác

ió és a tervezői 

költségbecslés 

elkészítésére 

vonatkozó 

szerződés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Pénzügyminisztérium által kiírt, az „Önkormányzati 

tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében” című és 

„PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 kódú” pályázati 

konstrukció keretében „Mini bölcsőde megépítése 

Kakucson” projekt megvalósítása érdekében az építési 

engedélyezési tervdokumentáció, a tervezői 

költségbecslés elkészítésére vonatkozóan utólagosan 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében a Heli Haus 

Tervező és Szolgáltató Betéti Társasággal (2367 

Újhartyán, Szép utca 43.) tervezési szerződés köttetett.  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

tervezési díj összegét bruttó 620.000 Ft összegben az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében elkülöníti az 

általános tartalék terhére.  

59. 08. 

26. 

Mini bölcsőde 

építéséhez 

kapcsolódóan 

pályázati 

dokumentáció 

összeállítására 

vonatkozó 

szerződés 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Pénzügyminisztérium által kiírt, az „Önkormányzati 

tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében” című és 

„PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 kódú” pályázati 

konstrukció keretében „Mini bölcsőde megépítése 

Kakucson” projekt megvalósítása érdekében a pályázati 

dokumentáció összeállítására, valamint pozitív 

támogatói döntés esetén a szerződéskötéssel kapcsolatos 

feladatok ellátására vonatkozóan utólagosan hozzájárul, 

hogy az Önkormányzat nevében a Projekt Expert Kft.-vel 

(2364 Ócsa, Malom utca 2.) megbízási szerződés 

köttetett.  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

- a pályázatíráshoz kapcsolódó megbízási díj 

összegét: a bruttó 508.000 Ft-ot, valamint 

- pozitív támogatói döntés esetén: a 

szerződéskötéssel kapcsolatos feladatok ellátására 

vonatkozóan a bruttó 1.714.500 Ft összegű megbízási díjat 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében elkülöníti az 

általános tartalék terhére. 

60. 08. 

26. 

„Önkormányzati 

tulajdonú 

bölcsődei ellátást 

nyújtó 

intézmények 

fejlesztésének 

támogatása Pest 

megyében” című 

pályázaton való 

részvételről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a 

Pénzügyminisztérium által kiírt, az „Önkormányzati 

tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében” című és 

„PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 kódú” kiírásra.  

 

A Képviselő-testület ezen, „Mini bölcsőde megépítése 

Kakucson” megnevezésű projekt keretében - pályázati 

nyertesség esetén - az Önkormányzat az 1/1-ed arányú 

tulajdonában lévő, Kakucs belterület 381 hrsz-ú (Kakucs, 



Fő utca 156/C. című) ingatlanon 2 csoportszobából álló, 

mini bölcsődei intézményt tervez létrehozni. 

 

2. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához a 

Pénzügyminisztériumtól 90.000.000 Ft, azaz 

kilencvenmillió forint összegű támogatást igényel. A 

projekt összköltsége várhatóan 111.833.458 Ft lesz, 

melyhez a 21.833.458 Ft önerőt az Önkormányzat a 2020. 

évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére 

és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok, 

dokumentumok aláírására. 

61. 08. 

26. 

A Helyi Választási 

Bizottság 

tagjainak és 

póttagjainak 

megválasztásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. 

§-ában kapott jogkörében eljárva a Kakucsi Helyi 

Választási Bizottságba az alábbi személyeket választja 

meg: 

 

tagnak:   

Csernák Jánosné,  Kakucs, Kossuth L. u. 10/A. 

Kucsera Jánosné,  Kakucs, Fecske u. 1. 

Lovas Istvánné,   Kakucs, Tölgyes u. 2. 

póttagnak:   

Hegyiné Kovács Margit, Kakucs, Fecske u. 55. 

Prohászka Csabáné,  Kakucs, Fő utca 144. 

szám alatti lakosokat. 

 

2.) A Képviselő-testület egyúttal dönt arról, hogy a 

helyi választási bizottsági tagok és póttagok 

megválasztásáról szóló 79/2014. (08. 01.) sz. Kt. Határozat 

az új választási bizottság alakuló ülése napján hatályát 

veszíti. 

62. 08. 

26. 

A Sportegyesület 

részére 

visszatérítendő 

támogatás 

nyújtásáról – 

beruházás 

megvalósítása 

céljából 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kakucs Községi Sportegyesület kérelmét, 

melyben a 2017/18. és 2018/19. évekre benyújtott TAO 

pályázat segítségével megvalósítandó - sportöltöző 

bővítése tárgyú - beruházás megkezdése érdekében 

3.500.000 Ft visszatérítendő támogatást igényel az 

Önkormányzattól. 

 

2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat, mint tulajdonos - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 

(1) bekezdés 15. pontjában foglalt „sport, ifjúsági ügyek” 

önkormányzati közfeladat megvalósítása érdekében - a 

Kakucs Községi Sportegyesület részére 3.500.000 Ft, 

azaz Hárommillió-ötszázezer forint visszatérítendő 

támogatást nyújt. 



3./ A Képviselő-testület a támogatás visszafizetési 

határidejét: legkésőbb 2020. május 31. napjában határozza 

meg. 

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására a Kakucs Községi 

Sportegyesülettel. 

63. 08. 

26. 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

pályázat 

benyújtásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Rónay 

György Könyvtár és Közösségi Ház (2366 Kakucs, Fő utca 

24.) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési 

tárgyainak gyarapítására céljából pályázatot nyújt be az 

emberi erőforrások minisztere által, a belügyminiszterrel és 

a pénzügyminiszterrel egyetértésben közzétett - a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja szerinti - 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhívásra.  

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megfogalmazott 

célra 100 ezer Ft összegű önerőt biztosít, melynek forrása 

Kakucs Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére rendelkezésre 

áll.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről, 

benyújtásáról és megvalósításáról.  

64. 08. 

26. 

A Magyar Falu 

Program 

keretében 

óvodaudvar, 

illetve óvodai 

sport fejlesztésére 

vonatkozó 

pályázat 

benyújtásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat a Magyar Falu Program 

keretein belül - 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban 

foglaltak figyelembevételével - pályázatot nyújt be a 

Kormányhatározat 1. pontjában megfogalmazott 

alprogramok közül az: 

 

- óvodaudvar, illetve óvodai sport fejlesztésére. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről, 

benyújtásáról és megvalósításáról.  

 

65. 08. 

26. 

 A Magyar 

Falu Program 

keretében 

temetőfejlesztésre 

vonatkozó 

pályázat 

benyújtásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat a Magyar Falu Program 

keretein belül - 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban 

foglaltak figyelembevételével - pályázatot nyújt be a 

Kormányhatározat 1. pontjában megfogalmazott 

alprogramok közül: 

 

- temetőfejlesztésre. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről, 

benyújtásáról és megvalósításáról.  



66. 08. 

26. 

A Magyar Falu 

Program 

keretében - a 

közterület 

karbantartása 

céljából -

eszközfejlesztésre 

vonatkozó 

pályázat 

benyújtásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat a Magyar Falu Program 

keretein belül - 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban 

foglaltak figyelembevételével - pályázatot nyújt be a 

Kormányhatározat 1. pontjában megfogalmazott 

alprogramok közül: 

 

- eszközfejlesztésre - a közterület karbantartása 

céljából.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről, 

benyújtásáról és megvalósításáról.  

67. 08. 

26. 

A Temető utca 28. 

szám alatti, 

kedvezményes 

vételárú lakótelek 

értékesítéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Marczin Attila és Radics Eszter 

2366 Kakucs, Sastelep 16. sz. alatti lakos, élettársak 

(a továbbiakban: Kérelmezők) által a Kakucs, 

796/2. hrsz-ú, a természetben 2366 Kakucs, Temető 

utca 28. szám alatti, - ún. szociális célú - lakótelek 

megvásárlására benyújtott kérelmet. 

 

2. A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a 

Kérelmezők a Képviselő-testület 53/2019. (07. 11.) 

sz. határozatában foglalt feltételeknek megfelelnek 

– hozzájárul, hogy a Kérelmezők részére 

értékesítésre kerüljön az 1. pontban meghatározott 

ingatlan a nevezett határozatban foglalt 

feltételekkel, bruttó 500.000 Ft-os vételáron. 

 

3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, 

hogy az e határozatban, és a Képviselő-testület 

53/2019. (07. 11.) sz. határozatában foglaltak 

figyelembevételével a Kérelmezőkkel az adásvételi 

szerződést megkösse. 

68. 

 

09. 

26. 

A Bursa 

Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendsz

erhez történő 

csatlakozásról 

A Képviselő-testület - Kakucs Község Önkormányzatának 

(a továbbiakban: Önkormányzat) a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásáról - az alábbiak szerint dönt, és felhatalmazza 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert a csatlakozási 

nyilatkozat Önkormányzat nevében történő aláírására: 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően 

kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, 

hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.  

 

 



2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 

elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 

támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el.  

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a 

beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen 

elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 

rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a 

szociális körülmények igazolására fontosnak tartott 

nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati 

kiírás feltételeivel. 

69. 

 

09. 

26. 

A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda és 

Konyha 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha által a 2018/19. 

nevelési évről készített beszámolót. 

70. 09. 

26. 

Kakucs közműves 

ivóvízellátó 

rendszer gördülő 

fejlesztési 

tervének 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. §-ában foglaltakra figyelemmel – a 

- Kakucs közműves ivóvízellátás 

megnevezésű, 

- KKCS-IV rövid kódú, 

- 11-32230-1-001-00-03 MEKH azonosító 

kódú, 

- Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer 2020-2034. időtávra szóló Gördülő 

Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a víziközmű-rendszert 

bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy 2019. szeptember 

30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet. 

71. 09. 

26. 

Kakucs közműves 

szennyvízelvezető 

rendszer gördülő 

fejlesztési 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. §-ában foglaltakra figyelemmel – a 



tervének 

jóváhagyásáról 

 

 

- Kakucs közműves szennyvízelvezetés 

megnevezésű, 

- KKCS-SZV rövid kódú, 

- 22-32230-1-001-00-14 MEKH azonosító 

kódú, 

- Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer 2020-2034. időtávra szóló Gördülő 

Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a víziközmű-rendszert 

bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy 2019. szeptember 30-ig 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő fejlesztési tervet. 

72. 09. 

26. 

Újhartyán-

Kakucs közműves 

szennyvíztisztító 

rendszer gördülő 

fejlesztési 

tervének 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. §-ában foglaltakra figyelemmel – az 

- Újhartyán-Kakucs közműves 

szennyvíztisztítás megnevezésű, 

- UJHRT-SZVT rövid kódú, 

- 23-06293-1-002-00-07 MEKH azonosító 

kódú, 

- Kakucs Község Önkormányzata és 

Újhartyán Város Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő  

víziközmű-rendszer 2020-2034. időtávra szóló Gördülő 

Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a víziközmű-rendszert 

bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy 2019. szeptember 30-ig 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő fejlesztési tervet. 

73. 09. 

26. 

A 

szennyvíztisztító 

telep területének 

és 

felépítményének 

tulajdonjogi 

rendezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Dr. Kendéné Toma Mária polgármester a 

jelen határozat mellékletében foglaltak szerint az 

Önkormányzat nevében megkösse az Újhartyán Város 

Önkormányzata és Kakucs Község Önkormányzata közös 

szennyvíztisztító telepének és felépítményeinek 

tulajdonjogi rendezése érdekében megkötendő „ráépítéssel 

vegyes adásvételi szerződés”-t. 

74. 09. 

26. 

Hozzájárulás a 

05/41. hrsz-ú 

terület egy 

részének 

fásításához 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az 

Agrárminisztérium országfásítási programjához 

kapcsolódóan, Magyarország és azon belül Kakucs község 

környezeti állapotának javítása érdekében - hozzájárul, 

hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, 05/41. 

hrsz-ú, 70.065 m2 nagyságú, szántó művelési ágú területen 

egy kb. 5000 m2-nyi terület fásításra kerüljön a település 

Sastelep utcája mögött, a községi víztorony környékén. 



75. 09. 

26. 

Hozzájárulás 

külterületen 

történő gazdasági 

épület 

megépítéséhez 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Faragó Tamás, 2365 Inárcs, Csíkosi út 12. 

szám alatti lakos a tulajdonában lévő, 2366 Kakucs, 

0124/6. hrsz-ú területen felépítsen egy 8x12 méter 

nagyságú gazdasági épületet. A Képviselő-testület a 

védőerdőben gazdasági épület építésére egyedi felmentést 

ad. 

76. 09. 

26. 

Döntés 

útburkolási 

kérelem 

tárgyában 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta Szász Eszter, Kakucs, Hold utca 2/A. szám 

alatti lakos levelét, melyben kéri, hogy az Önkormányzat 

aszfaltburkolattal újíttassa fel a Hold utcának az ún. 

zsákutcai szakaszát, és a kérelemmel kapcsolatban az 

alábbi döntést hozza:   

 

Az Önkormányzat – figyelembe véve a helyi közutak 

minőségi állapota tekintetében azok felújítási 

szükségességének prioritási sorrendjét – 2020. évben, 

pályázati forrás segítségével elsődlegesen a Fecske utca 

útburkolatát tervezi felújíttatni.  

 
Az Önkormányzat 2020. évben - anyagi lehetőségeinek 

függvényében, a Fecske utca útburkolatának felújítását 

követően - a Fecske utcát a Székesi úti lakókerttel 

összekötő földutat tervezi szilárd burkolattal kiépíttetni, 

illetve a Hold utca zsákutcai szakaszát tervezi 

aszfaltburkolattal elláttatni.  

77. 09. 

26. 

A 

Szavazatszámláló 

Bizottságok új 

tagjának 

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 helyének 

betöltésére Pucsinszki Péterné, Kakucs, Rónay utca 53. 

szám alatti lakos, választójoggal rendelkező személyt 

választja meg tagnak a póttagok közül. 

78. 10. 

28. 

Az 

Alpolgármester 

megválasztásáról 

– Dr. Jasper 

Andor 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

javaslatára – nyilvános ülésen, titkos szavazással –  

Dr. Jasper Andor  

2366 Kakucs, Fő utca 11. szám alatti lakos, képviselő-

testületi tagot 

Kakucs község társadalmi megbízatású 

alpolgármesterének választja. 

79. 10. 

28. 

A Polgármester 

illetményének, 

költségtérítésének 

megállapításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármester illetményét - figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) 



bekezdés c) pontjában, valamint a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglalt 

rendelkezésekre - 2019. október 13. napjától 548.400 Ft/hó 

összegben állapítja meg.  

 

2. A Képviselő-testület Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester költségtérítését - figyelemmel az Mötv. 71. 

§ (6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre - 2019. október 

13. napjától 82.260 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az Alpolgármestert - 

a Polgármester foglalkoztatási jogviszonyában keletkezett 

szerződések, iratok és költségtérítéssel kapcsolatos 

okiratok - Képviselő-testület nevében történő aláírására.   

80. 10. 

28. 

 Az 

Alpolgármester 

illetményének, 

költségtérítésének 

meghatározásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testület 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) - (5) és a 80. § (2) 

bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – a nevezett 

jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - 

70%-os mértékben, vagyis 191.940 Ft-ban határozza meg. 

 

2. A Képviselő-testület - figyelembe véve, hogy az 

Alpolgármester az Mötv 80. § (2) bekezdésében foglalt 

jogával élve, a Képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával a részére adható összeg egy meghatározott 

részéről lemondott, s egyúttal nyilatkozatában megjelölte, 

hogy a részére adható tiszteletdíjból havonta 50.000 Ft 

összegű díjra tart igényt -  

 

Dr. Jasper Andor  

társadalmi megbízatású Alpolgármester  

tiszteletdíját bruttó 50.000 Ft/hó összegben, 

költségtérítését a tiszteletdíjának 15%-ában, vagyis 7.500 

Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

81. 10. 

28. 

A Pénzügyi 

Ellenőrző 

Bizottság 

elnökének és 

tagjainak 

megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 71. §-ában 

meghatározott Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét és 

tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: 

Elnöke:   Nagy Pál  

Képviselő tagja:  Kakucsi-Csernák Zoltán  

 Nem képviselő tagja:  Maczák János 

 

A Bizottság állandó tanácskozási jogú meghívottja:  Kucsák 

Erzsébet 



82. 10. 

28. 

A Falufejlesztési 

és Közbiztonsági 

Bizottság 

elnökének és 

tagjainak 

megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 71. §-ában 

meghatározott Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság: 

 Elnöke:  Kloczka Mihály  

Képviselő tagja:  Nagy Pál 

Képviselő tagja: Spanyielné Elek Györgyi 

 Nem képviselő tagja: Dr. Jebudenszki János 

 Nem képviselő tagja:  Sallai Pál 

 

A Bizottság állandó tanácskozási jogú meghívottja: 

 Lovas István 

83. 10. 

28. 

A Kulturális és 

Társadalmi 

Bizottság 

elnökének és 

tagjainak 

megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának  

71. §-ában meghatározott Kulturális és Társadalmi 

Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja 

meg: 

 

Kulturális és Társadalmi Bizottság: 

 Elnöke:  Spanyielné Elek Györgyi  

 Képviselő tagja: Kakucsi-Csernák Zoltán  

Képviselő tagja: Nagy Pál 

 Nem képviselő tagja: Csernák Jánosné 

 Nem képviselő tagja:  Tóth Istvánné 

 

A Bizottság állandó tanácskozási jogú meghívottjai:

 Bábel Lászlóné     

 Varróné Elek Anita 

84. 10. 

28. 

A Jogi és Szociális 

Bizottság 

elnökének és 

tagjainak 

megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 71. §-ában 

meghatározott Jogi és Szociális Bizottság elnökét és 

tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

Jogi és Szociális Bizottság: 

 Elnöke:  Kakucsi-Csernák Zoltán 

 Képviselő tagja: Balogh Ágnes 

Képviselő tagja: Spanyielné Elek Györgyi 

  Nem képviselő tagja: Marton Ilona 

 Nem képviselő tagja: Rupa János 

 

A Bizottság állandó tanácskozási jogú meghívottja: 

 Csernák Jánosné 

85. 10. 

28. 

A Sport- és 

Ifjúsági Bizottság 

elnökének és 

tagjainak 

megválasztásáról 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatának 71. §-ában 

meghatározott Sport- és Ifjúsági Bizottság elnökét és 

tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

Sport- és Ifjúsági Bizottság: 



 Elnöke:  Balogh Ágnes 

 Képviselő tagja: Kloczka Mihály 

 Képviselő tagja: Nagy Pál 

 Nem képviselő tagja: Csernák Andrea 

 Nem képviselő tagja:  Horváth Zoltán 

 

A Bizottság állandó tanácskozási jogú meghívottjai:

 Faragó Erika      

 Roskóné Erős Mária 

86. 10. 

28. 

A tiszteletdíjakról 

szóló 9/2014. (X. 

30.) 

önkormányzati 

rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felülvizsgálta a települési önkormányzati képviselők, 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 

9/2014. (X. 30.) önkormányzati rendeletét, és döntött arról, 

hogy az abban foglalt rendelkezéseket - határozatlan ideig - 

változatlan tartalommal hatályban tartja. 

87. 10. 

28. 

A Kakucsi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

kötendő 

együttműködési 

megállapodásról 

 

A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötendő együttműködési megállapodásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az Önkormányzat a Kakucsi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal és a Kakucsi Polgármesteri Hivatallal az 

alábbi együttműködési megállapodást köti:   

 

(A megállapodás szövegét lásd az ülés előterjesztései 

között) 

88. 10. 

28. 

Általános iskolai 

felvételi 

körzethatár 

meghatározásával 

kapcsolatos 

vélemény 

kialakításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

fenntartja azon véleményét, hogy a Kakucsi Általános 

Iskola (2366 Kakucs, Hősök tere 7.) felvételi körzete a 

2020/2021. tanévre vonatkozóan továbbra is Kakucs 

község közigazgatási területében legyen meghatározva. 

 

2. A Képviselő-testület véleményében rögzíti továbbá azt 

is, hogy Kakucs község Jegyzőjének nyilvántartása szerint 

a helyi  

- hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszáma: 17 fő,  

amelyből 16 fő a Kakucsi Általános Iskola tanulója, 

- halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszáma: 14 fő, amelyből 14 fő a 

Kakucsi Általános Iskola tanulója.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen 

határozatban foglaltakról - 2019. október 31. napjáig - a 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági 

Főosztályát (KRID kód: 543198927) értesíteni 

szíveskedjék. 

89. 12. 

05. 

Az Önkormányzat 

törzskönyvi 

nyilvántartásába 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy az Önkormányzat törzskönyvi 

nyilvántartásába a  



kormányzati 

funkció 

felvételének 

kezdeményezésérő

l 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben 

104031 Gyermekek bölcsődében és mini 

bölcsődében történő ellátása 

104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, 

fogyatékosok nappali intézményében 

számú és elnevezésű kormányzati funkciók felvételét 

kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál.  

90. 12. 

05. 

Folyószámlahitel-

keret igényléséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat részére 40.000.000 Ft, azaz 

negyvenmillió forint összegű folyószámla-hitelkeretet 

igényel a számlavezető Takarékbank Zrt.-től. 

 

2. A Képviselő-testület a hitel futamidejét - a rá vonatkozó 

szerződés megkötésének napjától - 2020. december 31-éig 

terjedő időtartamban határozza meg. 

 

3. A Képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint 

határozza meg: az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján figyelembe 

vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt, 

a hitel és járulékai erejéig. 

 

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 

hitel-visszafizetés időtartama alatt a kapott hitel és 

járulékai összegét az Önkormányzat költségvetési 

rendeletébe betervezi és jóváhagyja, és a hitel futamideje 

alatt az igénybevett hitelt és járulékait visszafizeti a 

folyósító pénzintézetnek. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az 

Önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt 

a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására. 

91. 12. 

05. 

A 2020. évi belső 

ellenőrzési 

feladatok 

ellátására 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megbízza a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.) a 2020. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési feladatok ellátásával az 

Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervében foglaltak 

figyelembevételével. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt tevékenység 

elvégzésének költségeire az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében 400.000 Ft + ÁFA összeget különít el. 

3. A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a Kft.-vel kötendő szerződést az Önkormányzat 

nevében aláírja. 



92. 12. 

05. 

Az Önkormányzat 

2020. évi belső 

ellenőrzési 

tervéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési terv keretében a 

pénzügyi-számviteli szabályzatok megfelelőségének 

ellenőrzését végezteti el - a belső ellenőrzési feladatok 

ellátásával megbízott vállalkozás útján - ezen határozat 

mellékletét képező BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV-ben 

foglaltak alapján. 

 

93. 12. 

05. 

A Képviselő-testület 

2020. évi 

munkatervéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. 

évi munkatervét – legfontosabb döntéseinek, rendeleteinek, 

üléseinek ütemezését – az alábbiak szerint fogadja el: 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 2366 Kakucs, 

Fő u. 20. (díszterem) 

Testületi ülés napja: hétfő vagy csütörtök 

Testületi ülés kezdési időpontja: 16,30 vagy 17 óra 

Testületi ülés előterjesztésének kiküldési módja: SZMSZ 

szerint 

Testületi ülésre meghívottak, meghívandók: SZMSZ 

szerint 

1.) A település munkaprogramjából adódó, kiemelt 

jelentőségű kérdések: 

 

A település munkaprogramjából adódó, kiemelt jelentőségű 

kérdésekkel kapcsolatban a Képviselő-testület 

közmeghallgatáson vagy más lakossági fórumon kérheti a 

lakosság véleményét. A testület ilyen jellegű ülést egy 

évben egyszer, legfeljebb kétszer tart. 

Téma:  A település egészét érintő feladatok, szolgáltatások 

 Koordinátor: polgármester 

 Az előkészítésében közreműködik: 

- Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

- Falufejlesztési és Közbiztonsági 

Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Kulturális és Társadalmi Bizottság 

- Sport- és Ifjúsági Bizottság 

- Jegyző 

- Munkacsoportok 

Elkészítésének ideje: A keletkezett kérdéstől számított 30 

nap. 

2.) A testületi ülés állandó témái: 

 

1. Napirend tárgyalása előtti témák: 

a. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt 

eseményekről 

Előadó: polgármester 

b. Beszámoló a testület által átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: polgármester, érintett 

bizottság elnöke 



c. Beszámoló a testület lejárt határidejű 

döntéseinek végrehajtásáról 

Előadó: polgármester, jegyző 

d. Tájékoztató a képviselő-testület és 

szervei feladat- és hatáskörét érintő új 

jogszabályokról 

Előadó: jegyző 

2. A bejelentések között, illetőleg a napirend 

után tárgyalandó témák: 

a. Felvilágosítás-kérés, interpelláció (csak 

ha előtte írásban benyújtották) 

b. Egyebek 

3.) A testületi ülések tervezett ideje, napirendje: 

1./ január 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nyári zárva tartásáról 

döntés; 

A 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet 

elrendeléséről döntés; 

A Polgármester 2020. évi szabadságütemezésének 

jóváhagyása; 

A IX. Nemzetközi Hagyományőrző Kakucsi 

Böllérfesztivál költségeihez való hozzájárulásról 

döntés; 

2./ február  

Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Döntés pályázat kiírásáról civil szervezetek 

számára; 

A Március 15-ei ünnepség keretében átadandó 

kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Az Óvoda 2020/21. nevelési évére vonatkozóan a 

beiratkozás időpontjának meghatározása; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

3./ március 

Az Önkormányzat gazdasági programjának 

elfogadása; 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt 

pályázatok elbírálása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ április 

Kakucs Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Az Önkormányzatra vonatkozó 2019. évre szóló 

belső ellenőrzési jelentés elfogadása; 

A köztemetőre vonatkozó éves díjak 

felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ május 



DAKÖV Kft. beszámolójának elfogadása; 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

Döntés – az Általános Iskola előterjesztése esetén – 

tanulók Rónay György Díjban való részesítéséről; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ június 

Döntés nyári napközis szolgáltatás 

igénybevételéről; 

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Rendőrségi beszámoló elfogadása; 

Tűzoltósági beszámoló elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ július 

Az augusztus 20-ai ünnepség keretében átadandó 

kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó önerő 

elkülönítése; 

„Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” kitüntető 

díjra benyújtott javaslatról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ szeptember 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról döntés; 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 

beszámolójának elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

9./ október 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

rendelet elfogadása; 

Általános iskolai felvételi körzethatár 

meghatározásával kapcsolatos vélemény 

kialakítása; 

10./ november 

A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének 

elfogadása; 

A 2021. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

A helyi adórendeletek szükség szerinti módosítása; 

Térítési díjak szükség szerinti felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

11./ december  

Közmeghallgatás; 

Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötendő együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása. 



94. 12. 

05. 

Újhartyán-Kakucs 

Szennyvíztisztító 

Kft. 

megszüntetéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az 50%-os tulajdonában lévő Újhartyán-Kakucs 

Szennyvíztisztító Kft. 2019. december 31. napjával történő, 

jogutód nélküli megszüntetéséhez hozzájárul. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Kft. 

megszüntetéséhez szükséges dokumentációk aláírásával 

annak érdekében, hogy a Kft. végelszámolási eljárása 

lebonyolításra kerülhessen. 

95. 12. 

05. 

A Kakucsi 

Sportegyesület 

támogatásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kakucsi Sportegyesület 2020. évre 

vonatkozó támogatási kérelmét, és – a Sport- és Ifjúsági 

Bizottság javaslatának figyelembevételével – úgy határoz, 

hogy a KSE következő évi támogatása az alábbiak szerint 

történik: 

 

2020. évi önkormányzati működési támogatás:   

    2.730.000 Ft 

KSE által igényelt TAO-önerő átvállalás:             

 + 4.458.683 Ft 

2019. évben adott kölcsön visszafizetése az 

Önkormányzatnak:      - 3.500.000 Ft 

Fennmaradó összeg:  3.688.683 Ft,  

mely két részletben, 2020. március végén, illetve 2020. 

szeptember végén kerül átutalásra a Sportegyesület részére. 

 

2. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a 2020. 

évben az 1. pontban foglaltakon túl további támogatást 

nem áll módjában nyújtani a Sportegyesület részére. 

96. 12. 

05. 

A Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálko

dási és 

Környezetvédelmi 

Önkormányzati 

Társulás 

Társulási 

Megállapodásána

k módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. 

Kendéné Toma Mária polgármester előterjesztését 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. 

számú módosítását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

(mellékletet lásd előterjesztések között) 

97. 12. 

05. 

A Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálko

dási és 

Környezetvédelmi 

Önkormányzati 

Társulás 2019. évi 

működéséről szóló 

beszámoló 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi 

működéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 



98. 12. 

05. 

A Felső-

Homokhátság 

Vidékfejlesztési 

Egyesület részére 

készfizető 

kezességvállalásró

l 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület 2019. december 4-i 

Közgyűlésén hozott 14/2019. (12. 04.) sz. Közgyűlési 

határozattal - mely szerint a TAKARÉKBANK Örkényi 

Fiókja által nyújtott folyószámlahitel felvételével kívánja 

működtetni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesületet - és a 25.000.000 Ft összegű hitel fedezeteként 

Kakucs Község Önkormányzata lakosságarányosan 

861.061 Ft, azaz nyolszázhatvanegyezer-hatvanegy forint 

készfizető kezességet vállal.  

A kezességvállalás visszavonásig érvényes. 
 


