
A Képviselő-testület 2020. 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. 

21. 

Az Ország Közepe 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás –  

módosított 

Társulási 

Megállapodásána

k elfogadásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás - 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási 

Megállapodását a jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kakucs Község 

Önkormányzatának Polgármesterét az 1. pont szerinti 

módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

(A Társulási Megállapodás tervezetét lásd az 

előterjesztések között.) 

2.  01. 

21. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Önkormányzati 

Társulás –  

módosított 

Társulási 

Szerződésének 

elfogadásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás - módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt - Társulási Szerződését a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kakucs Község 

Önkormányzatának Polgármesterét az 1. pont szerinti 

módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Szerződés aláírására. 

(A Társulási Szerződés tervezetét lásd az előterjesztések 

között.) 

3.  01. 

21. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Önkormányzati 

Társulás –  

módosított 

Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatának 

elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás - módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt – Szervezeti és Működési Szabályzatát 

a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kakucs Község 

Önkormányzatának Polgármesterét az 1. pont szerinti 

módosított, egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ 

aláírására. 

(Az SZMSZ tervezetét lásd az előterjesztések között.) 

4.  01. 

21. 

A Polgármester 

2020. évi 

szabadságütemezé

sének 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester 2020. évi szabadságnapjainak száma 39 nap. 

 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

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

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 2020. évi 39 nap 

szabadságának ütemezését a következők szerint hagyja 

jóvá: 



januárban   2  nap 

februárban   2  nap 

márciusban   2  nap 

áprilisban   2             nap 

májusban   1  nap 

júniusban            10  nap 

júliusban             2  nap 

augusztusban               8  nap 

szeptemberben  2  nap 

októberben              2  nap 

novemberben   2  nap 

decemberben              4  nap 

5.  01. 

21. 

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 2020. évi nyári zárva 

tartásának időpontját augusztus 3-tól (hétfőtől) - augusztus 

23-ig (vasárnapig) 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.  

6.  01. 

21. 

A 2020. 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 2020. július 20-tól - augusztus 23-ig  

b) a téli időszakban 2020. december 21-től - 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 szünet időtartama alatt 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, 

keddenként és csütörtökönként a Hivatal zárva tart. 

A határozatban foglaltak kiterjednek a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselőre és 

munkavállalóra. 



7.  01. 

21. 

A Monori úton 

közlekedők 

sebességkorlátozá

sáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonában és 

fenntartásában lévő, Kakucs, Petőfi Sándor - Kossuth 

Lajos utcák és Monori út elnevezésű közutak 

kereszteződésében kialakított forgalmi rend 

megváltoztatása iránt előterjesztett javaslatot, és a 

tárgyban az alábbi döntést hozza: 

 

1. Az Önkormányzat – figyelemmel a Monori úton és 

annak kereszteződéseiben kialakult forgalmi viszonyokra – 

a Monori útra korábban kihelyeztetett 4 db „20 km/óra” 

jelzésű táblát lecserélteti „40 km/óra” sebességkorlátozást 

jelző táblákra. 

Az Önkormányzat egyúttal a Monori útról „felszabaduló” 

„20 km/órás” táblákat áthelyezteti a Székesi útra, a Gizella 

utcai, Fecske utcai és Liliom utcai kereszteződésekbe, 

védendően - elsődlegesen - az óvodába közlekedőket. 

2. A Képviselő-testület  

- az 1. pontban foglalt feladatok elvégzésével megbízza a 

Polgármestert és a Településgazdát, valamint 

- az új táblák beszerzésének és elhelyezésének költségeit az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséből biztosítja. 

8.  01. 

21. 

A IX. Nemzeti 

Hagyományőrző 

Kakucsi 

Böllérfesztivál 

költségeihez való 

hozzájárulásról 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Kakucson 2020. február 22-én 

megrendezésre kerülő IX. Nemzeti Hagyományőrző 

Kakucsi Böllérfesztivál költségeihez az Önkormányzat 

2020. 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 - Kakucs Község Önkormányzata (2366 

Kakucs, Fő utca 20.) nevére és címére kiállított számlákat - 

az Együletnek legkésőbb 2020. február 28-áig be kell 

nyújtania az Önkormányzathoz. 

9.  01. 

21. 

A település 

területén található 

kóbor ebek 

begyűjtésére 

vonatkozóan 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a település területén található kóbor ebek 

begyűjtésére és elhelyezésére vonatkozó ajánlatokat, és a 

tárgyban a következő határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a kóbor ebek begyűjtésére és 

elhelyezésére vonatkozóan a 2020. év tekintetében a Szent 

Ferenc Állatotthon Alapítvány (2364 Ócsa, Újerdő 33., 

képviseli: Merza-Nagy Rita) ajánlatát fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Szent Ferenc Állatotthon Alapítvánnyal az Önkormányzat 

nevében a szerződést megkösse. 

 

(A Szerződés szövegét lásd az előterjesztések között.)  



10.  01. 

21. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Társulás 2020. 

évi 

költségvetéséhez 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás 2020. 

évi költségvetésére lakosságarányosan 10.744.220 Ft-ot 

különít el az Önkormányzat 2020. költségvetésében. 

 

11.  02. 

11. 

Az Óvoda 

2020/21. 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 2020/2021. 

nevelési évre történő jelentkezés időpontjául 

2020. április 27-én (hétfőn) 8-17 óráig,  

április 28-án (kedden) 8-17 óráig,  

április 29-én (szerdán) 8-17 óráig,  

terjedő időpontokat jelöli ki. 

12.  02. 

11. 

A Kakucsi 

Lapozgató felelős 

szerkesztőjének 

megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Kakucs Község Önkormányzata időszaki lapja - a Kakucsi 

Lapozgató felelős szerkesztőjének továbbra is, a jelenlegi 

önkormányzati választási ciklus választási évének 

december 31. napjáig Csernák Jánosné, Kakucs, Kossuth 

Lajos u. 10/A. sz. alatti lakost választja meg. 

13.  02. 

11. 

A Kakucsi 

Lapozgató 

Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatának 

módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucsi Lapozgató Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 3.2.1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„3.2.1.  A felelős szerkesztő megbízatása 5 (azaz öt) évre 

szól. A felelős szerkesztő megbízatása a mindenkori 

önkormányzati választásokat követő év január 

elsejével kezdődik és a választási ciklus választási 

évének december 31. napjáig tart.   

Az új képviselő-testület megerősítheti a felelős 

szerkesztő személyét, vagy újat választhat helyette.” 

14.  02. 

11. 

A Kakucsi 

Lapozgató felelős 

szerkesztőjével 

kötött megbízási 

szerződés 

módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucsi Lapozgató felelős szerkesztőjével kötendő 

megbízási szerződés 1) és 3) pontjait az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„1.) A felelős szerkesztő megbízási feltételei: 

a) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a 12/2020. (02. 11.) sz. határozatával döntött arról, 

hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelöltet 

kinevezi a felelős szerkesztői posztra, a helyi 



Kakucsi Lapozgató újság szerkesztésére, Kakucs 

község lakosságával való kapcsolattartásra, helyi 

kulturális identitástudat megerősítése, a tájékoztatás 

előmozdítása és a közzétételi kötelezettségeknek 

való megfelelés céljából. 

b) A felelős szerkesztő megbízatása 2020.  január 

elsejével kezdődik és az önkormányzati választási 

ciklus választási évének december 31. napjáig tart. 

c) Az új képviselő-testület megerősítheti a felelős 

szerkesztő személyét, vagy újat választhat helyette.  

d) A felelős szerkesztő elvégzett munkájáért 

díjazásban nem részesül, azt önkéntes alapon, 

társadalmi elkötelezettségből vállalja.” 

„3.) A laptulajdonos, lapalapító: 

a) Gondoskodik az időszaki lap működéséhez 

szükséges anyagi, személyi feltételek biztosításáról, 

melynek fedezetét az éves költségvetési 

rendeletében határozza meg.  

b) A Lapalapító Önkormányzat köt szerződést a 

Lapozgató mindenkori felelős kiadójával, és a 

kiadó személyéről az Önkormányzat a felelős 

szerkesztőt tájékoztatja.” 

15.  02. 

11. 

Helyi lakos 

sportoló, külföldi 

versenyen történő 

részvétele 

támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy Rutterschmid Rajmund, Kakucs, Fő utca 2/A. 

szám alatti lakos, sportolót 60.000 Ft, azaz hatvanezer 

forint összegű támogatásban részesíti az Önkormányzat - a 

2020 áprilisában, Portugáliában megrendezésre kerülő 

Caldas da Rainha - Világbajnokságon való részvételének 

költségeihez való hozzájárulásként.  

 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Sportolót, hogy  

- a támogatás folyósítása érdekében vegye fel a 

kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal Gazdasági 

Vezetőjével, továbbá  

- az utazásáról utólag - a hazaérkezését követő egy 

hónapon belül, írásban és fényképekkel alátámasztva - 

számoljon be az Önkormányzat felé. 

16.  02. 

11. 

„Elsőbbségadás 

kötelező” táblák 

kihelyezéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Kakucs, Rónay György – Gizella utcák és a 

Székesi út kereszteződésében kialakult forgalmi rendet – az 

óvoda és a sportpálya közelsége miatt, a balesetveszély 

csökkentése érdekében - megváltoztatja.  

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban jelzett forgalmi 

rendet akképpen változtatja meg, hogy az Önkormányzat - 

a tulajdonában és kezelésében lévő - 1. pontban említett 

utcák kereszteződéseibe „elsőbbségadás kötelező” táblákat 

helyeztet ki, mégpedig a Székesi úton közlekedőknek 

biztosítva az elsőbbséget a Rónay György, valamint 

Gizella utcákon közlekedők ellenében.  



3. A Képviselő-testület  

- az e határozatban foglalt feladatok elvégzésével megbízza 

a Településgazdát, valamint 

- az új táblák beszerzésének és elhelyezésének költségeit az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséből biztosítja. 

17.  02. 

11. 

zárt 

Önkormányzati 

bérlakások 

tulajdonjogának 

átruházásával 

kapcsolatban 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 

- Kakucs, Akác utca 4., 

- Kakucs, Akác utca 5., 

- Kakucs, Akác utca 6., 

- Kakucs, Akác utca 7., 

- Kakucs, Arany János utca 27., 

- Kakucs, Arany János utca 29., 

- Kakucs, Arany János utca 31., 

- Kakucs, Arany János utca 33., 

- Kakucs, Sastelep utca 14. és 

- Kakucs, Sastelep utca 16. 

szám alatti - csökkent értékű – szociális célú bérlakásként 

nyilvántartott ingatlanokat megvételre felajánlja a jelenlegi 

bérlők részére. 

 

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

forgalmi értékét (nem az eladási árát) 2.000.000 Ft-ban 

határozza meg. 

 

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

megjelölt ingatlanok – darabonkénti – kedvezményes 

vételára: 

- 2020. augusztus 31-ig: 150.000 Ft, 

- 2020. szeptember 1-jétől: 250.000 Ft. 

 

4. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt, 

kedvezményes vételárú ingatlanok eladási feltételeit a 

következők szerint határozza meg: 

 

- a vételi szándék bejelentésekor a vevőjelöltnek az 

Önkormányzat felé nem állhat fenn lakbér- és 

közüzemi szolgáltatók felé tartozása, 

 

- a vevőjelölt tudomásul veszi, hogy az 

Önkormányzat az ingatlan értékesítéskori 

állapotáról fényképfelvételt készít, és amennyiben 

bármikor megbizonyosodik az Önkormányzat 

afelől, hogy a vevőjelölt által megvásárolt ingatlan 

területén az értékesítés időpontjában az ott meglévő 

épületeken, építményeken felül – engedély nélkül – 

újabb építmények megépítésére, illetve azok 

építésének megkezdésére kerül sor, az 

Önkormányzat először felszólítja az ingatlan 



tulajdonosát az építmény elbontására, majd, ha az 

nem realizálódik, az Önkormányzat az építményt 

lebonttatja, és a bontás összegét ráterheli az 

ingatlan tulajdoni lapjára, 

 

- a vevőjelölt tudomásul veszi, hogy mivel a lakott 

ingatlant mélyen a forgalmi érték alatt veheti meg, a 

szerződéskötést követő 10 év elteltéig az 

ingatlanban csak a tulajdonos és az ő PTK. szerinti 

közeli hozzátartozói tartózkodhatnak 

életvitelszerűen, azt más személyek nem lakhatják, 

továbbá az ingatlant bérletbe másnak nem adhatják, 

ellenkező esetben az Önkormányzat teherként 

bejegyeztetheti az ingatlanukra a 2. pontban 

meghatározott forgalmi érték és az általuk 

megfizetett vételár különbözetét, továbbá nem 

lesznek jogosultak a Kakucs község szociális 

rendeletében meghatározott támogatásokra, 

 

- a vevőjelölt tudomásul veszi, 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 ingatlan és a forgalmi érték 

közötti különbözet megfizetésére. 

 

5. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy  

- tekintettel a forgalmi érték és az eladási ár közötti 

különbözet összegére - az Önkormányzat az 

értékesítésre kerülő ingatlanra vonatkozóan az 

ingatlannyilvántartásban elidegenítési tilalmat 

jegyeztet be a szerződéskötést követő 10 éves 

időtartamra. 

- az ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi 

szerződésekkel kapcsolatos ügyvédi munkadíjat, 

egyéb hatósági díjakat az Önkormányzat fizeti meg.  

Ezen díjak összegét az Önkormányzat az ingatlan 

vételárából fedezi. 

 

6. Az 1. pontban foglalt, kedvezményes vételárú ingatlanok 

megvásárlása iránti kérelmet az Önkormányzat részére kell 

benyújtani.  

 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban foglalt ingatlanok értékesítésével 

kapcsolatban az adásvételi szerződések elkészítésére kérjen 

fel ügyvédet, majd az adásvételi szerződéseket az 

Önkormányzat képviseletében megkösse.  



18.  02. 

11. 

zárt 

………………… 

„Kakucsért 

Érdemérem” 

Kitüntető Díjban 

való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 2020. évben 

………………….. 

nyugdíjas pedagógust 

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban részesíti 

a sportszervezési, pedagógiai, közösségi élet területén 

hosszú éveken át végzett kimagasló tevékenységéért, 

mellyel hozzájárult a község társadalmi, gazdasági 

értékeinek növeléséhez. 

 

A díj átadására a 2020. évi március 15-ei rendezvényen 

kerül sor. 

 


