A Képviselő-testület és a Polgármester képviselő-testületi hatáskörben hozott 2020. évi
határozatai:
(A határozatok mellékleteit, táblázatokat - sok esetben azok jelentős terjedelmére tekintettel lásd az adott ülés jegyzőkönyveinek előterjesztései között!)
Képviselő-testületi határozatok
Határozat
száma:
1.

2.

3.

4.

Ülés Határozat tárgya:
Határozat szövege:
dátu
ma:
01.
Az Ország Közepe 1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21.
Többcélú
elfogadja az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási
Társulás –
Megállapodását a jelen határozat mellékletében foglaltak
módosított
szerint.
Társulási
Megállapodásána 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kakucs Község
k elfogadásáról
Önkormányzatának Polgármesterét az 1. pont szerinti
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírására.
(A Társulási Megállapodás tervezetét lásd az
előterjesztések között.)
01.
A „Háziorvosi
1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21.
Ügyelet”
elfogadja a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó
Intézményfenntar Önkormányzati Társulás - módosításokkal egységes
tó Önkormányzati szerkezetbe foglalt - Társulási Szerződését a jelen határozat
Társulás –
mellékletében foglaltak szerint.
módosított
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kakucs Község
Társulási
Önkormányzatának Polgármesterét az 1. pont szerinti
Szerződésének
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási
elfogadásáról
Szerződés aláírására.
(A Társulási Szerződés tervezetét lásd az előterjesztések
között.)
01.
A „Háziorvosi
1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21.
Ügyelet”
elfogadja a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó
Intézményfenntar Önkormányzati Társulás - módosításokkal egységes
tó Önkormányzati szerkezetbe foglalt – Szervezeti és Működési Szabályzatát
Társulás –
a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint.
módosított
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kakucs Község
Szervezeti és
Önkormányzatának Polgármesterét az 1. pont szerinti
Működési
módosított, egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ
Szabályzatának
aláírására.
elfogadásáról
(Az SZMSZ tervezetét lásd az előterjesztések között.)
01.
A Polgármester
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21.
2020. évi
tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné Toma Mária
szabadságütemezé polgármester 2020. évi szabadságnapjainak száma 39 nap.
sének
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján

5.

6.

01.
21.

01.
21.

A Kakucsi
Kökörcsin Óvoda
nyári zárva
tartásáról

A 2020. évre
vonatkozó
igazgatási szünet
elrendeléséről

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
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.
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 távmunkavégzésről 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.

8.

9.

01.
21.

01.
21.

01.
21.

A Monori úton
közlekedők
sebességkorlátozá
sáról

A IX. Nemzeti
Hagyományőrző
Kakucsi
Böllérfesztivál
költségeihez való
hozzájárulásról

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.
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.
A település
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
területén található megtárgyalta a település területén található kóbor ebek
kóbor ebek
begyűjtésére és elhelyezésére vonatkozó ajánlatokat, és a
begyűjtésére
tárgyban a következő határozatot hozza:
vonatkozóan
vállalkozás
A Képviselő-testület a kóbor ebek begyűjtésére és
megbízásáról
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.

11.

02.
11.

A „Háziorvosi
Ügyelet”
Intézményfenntar
tó Társulás 2020.
évi
költségvetéséhez
történő
hozzájárulásról
Az Óvoda
2020/21. nevelési
évére
vonatkozóan a
beiratkozás
időpontjának
meghatározásáról

12.

02.
11.

A Kakucsi
Lapozgató felelős
szerkesztőjének
megválasztásáról

13.

02.
11.

A Kakucsi
Lapozgató
Szervezeti és
Működési
Szabályzatának
módosításáról

14.

02.
11.

A Kakucsi
Lapozgató felelős
szerkesztőjével
kötött megbízási
szerződés
módosításáról

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.

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.
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.
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.”
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

15.

16.

02.
11.

02.
11.

Helyi lakos
sportoló, külföldi
versenyen történő
részvétele
támogatásáról

„Elsőbbségadás
kötelező” táblák
kihelyezéséről

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.”
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.
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

Horváth István
„Kakucsért
Érdemérem”
Kitüntető Díjban
való részesítéséről

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
arról, hogy 2020. évben
Horváth István
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.

Képviselő-testületi hatáskörben hozott polgármesteri határozatok a COVID19
veszélyhelyzet alatt:
1.

03.
26.

Az Önkormányzat
2020. évi
közbeszerzési
tervéről

1. Kakucs Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás
alapján,
tekintettel
ezen
határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre - a Kakucs községi
települési önkormányzati képviselők véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva dönt arról, hogy az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó
közbeszerzési terve az alábbi:
Kakucs Község Önkormányzata
2020. évi közbeszerzési terve
I.
Az
ajánlatk
érő
szervezet
megneve
zése
---

II.
A
közbeszerz
és tárgya:

V.
A
közbeszerzé
si eljárás
tervezett
típusa
---

---

III.
A közbeszerzési
eljárás
megnevezése:

---

VI.
Az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja
---

IV.
Irányad
ó
eljárásre
nd:

--VII.
A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja, vagy a
szerződés
időtartama
---

2.

03.
26.

3.

03.
26.

2. A Polgármester egyúttal dönt arról, hogy amennyiben
előre nem látható okból előállt újabb közbeszerzési igény
vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési terv a 2015.
évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése szerint módosításra
kerül.
3. A Polgármester megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a
közbeszerzési terv kihirdetéséről és az önkormányzat
honlapján történő közzétételéről.
Pályázatok
Kakucs Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről és
benyújtási
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
lehetőségének
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felfüggesztéséről a felhatalmazás
alapján,
tekintettel
ezen
határozat
civil szervezetek meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
tekintetében
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre - a Kakucs községi
települési önkormányzati képviselők véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a
civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérően - úgy dönt,
hogy a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek,
egyházak és magánszemélyek tekintetében - takarékossági
célzattal - a 2020. évre vonatkozóan nem hirdet meg
önkormányzati támogatás elnyerésére pályázatot,
tekintettel a jelenlegi járványhelyzetből adódó, bizonytalan
jövőbeni gazdasági eseményekre, folyamatokra.
A Kakucs Községi
Kakucs Község Polgármestere úgy dönt, hogy
Sportegyesület
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
pénzügyi
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
támogatásáról
46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
tekintettel ezen határozat meghozatalakor fennálló,
a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre a Kakucs községi települési önkormányzati képviselők
véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva
- az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,
a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: civilrendelet) 1. §
(5) bekezdésében foglalt, egyedi döntés alapján
a Kakucs Községi Sportegyesületet
- összhangban a 95/2019. (12. 05.) számú KT. Határozatban
foglaltakkal 2.730.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az
Önkormányzat,
mely összeggel a Szervezet 2020. évi működési
költségeihez járul hozzá.
A Polgármester felkéri a támogatott Közösséget, hogy a
támogatás elszámolása tekintetében a civilrendeletben
foglaltak értelemszerű alkalmazásával szíveskedjenek
eljárni.

4.

03.
26.

A Kakucsi
Polgárőr
Egyesület
pénzügyi
támogatásáról

5.

03.
26.

Az Ablak
Kakucsra
Közhasznú
Egyesület
pénzügyi
támogatásáról

Kakucs Község Polgármestere úgy dönt, hogy
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
tekintettel ezen határozat meghozatalakor fennálló,
a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre a Kakucs községi települési önkormányzati képviselők
véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva
- az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,
a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: civilrendelet) 1. §
(5) bekezdésében foglalt, egyedi döntés alapján
a Kakucsi Polgárőr Egyesületet
2.190.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az
Önkormányzat,
mely összeggel a Szervezet 2020. évi működési
költségeihez járul hozzá.
A Polgármester felkéri a támogatott Közösséget, hogy a
támogatás elszámolása tekintetében a civilrendeletben
foglaltak értelemszerű alkalmazásával szíveskedjenek
eljárni.
Kakucs Község Polgármestere úgy dönt, hogy
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
tekintettel ezen határozat meghozatalakor fennálló,
a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre a Kakucs községi települési önkormányzati képviselők
véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva
- az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,
a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: civilrendelet) 1. §
(5) bekezdésében foglalt, egyedi döntés alapján
az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesületet
200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az
Önkormányzat,
mely összeggel a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus mint Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület által befogadott
szervezet - 2020. évi működési költségeihez járul hozzá.
A Polgármester felkéri a támogatott Közösséget, hogy a
támogatás elszámolása tekintetében civilrendeletben
foglaltak értelemszerű alkalmazásával szíveskedjenek
eljárni.

6.

7.

03.
26.

03.
26.

A 2020. június 6- 1. Kakucs Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről
ára tervezett
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
Falunap törléséről 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás
alapján,
tekintettel
ezen
határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre - a Kakucs községi
települési önkormányzati képviselők véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy dönt, hogy - elsődlegesen egészségvédelmi és gazdasági
megfontolásból - a 2020. június 6-ára tervezett községi
Falunap nem kerül megrendezésre.
2. A Polgármester továbbá úgy dönt, hogy a Falunap
megrendezése érdekében a különböző szolgáltatókkal már
megkötött szerződéseket az 1. pontban foglalt indokokra
hivatkozással felmondja.
Az önkormányzati 1./ Kakucs Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről
étkeztetési
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
fejlesztések
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
támogatására
felhatalmazás
alapján,
tekintettel
ezen
határozat
kiírt pályázaton meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
való részvételről rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a Kakucs községi
szóló 40/2019. (05. települési önkormányzati képviselők véleményét kikérve,
23.) KT.
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva Határozat 2.
úgy dönt, hogy a pénzügyminiszter által - a
módosításáról
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 a Kakucs
Község Önkormányzata Képviselő-testülete által meghozott
40/2019. (05. 23.) Határozat 3./ pontjában lévő, alábbi
szövegrészt:
„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.”
a következők szerint módosítja:
„A Polgármester dönt arról, hogy sikeres pályázat esetén az
1./ pontban foglalt beruházás
- megvalósításának tervezett időbeni ütemezése:
- a beruházás kezdő időpontja: 2021. április 1.
- a beruházás befejező időpontja: 2021. augusztus 15.
- finanszírozásának tervezett időbeni ütemezése:

- a kivitelező részére előleg megfizetése: 2021.
április 1.
- a kivitelező részére az előlegen túl fennmaradó
összeg megfizetése: 2021. augusztus 31-éig.”

8.

03.
26.

2./ A Polgármester továbbá dönt arról, hogy a 40/2019. (05.
23.) KT. Határozat és az azt módosító 54/2019. (07. 11.) KT.
Határozat jelen módosítással nem érintett szövegrészei
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Az önkormányzati 1. Kakucs Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről
étkeztetési
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
fejlesztések
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
támogatására
felhatalmazás
alapján,
tekintettel
ezen
határozat
kiírt pályázathoz meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
kapcsolódóan
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a Kakucs községi
kivitelezői
települési önkormányzati képviselők véleményét kikérve,
ajánlatok
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a
kéréséről
7/2020. (03. 26.) számú Határozatában úgy döntött, hogy az ezen határozat meghozatalakor fennálló koronavírusjárvány miatti veszélyhelyzetre és annak várható gazdasági
következményeire tekintettel - a Kakucsi Kökörcsin Óvoda
és Konyha - konyha részlegének - felújítását és bővítését
átütemezi a 2020. évről a 2021. évre.
2. A Polgármester a beruházáshoz kapcsolódó előkészületek
határidőben történő megkezdése érdekében legkésőbb 2021
februárjáig felkér legalább 5 (azaz öt) vállalkozást, hogy
tegyék meg az 1. pontban foglalt beruházásra kivitelezői
ajánlatukat.

9.

03.
26.

A
szennyvíztisztító
telep törpe
vízművének
felújításáról

3. A Polgármester egyúttal dönt arról, hogy a legalább 5
felkérendő cég közül a következő 3 vállalkozást újból felkéri
árajánlattételre, tekintettel arra, hogy a 2020. februárjában
felkért 5 vállalkozás közül ezen vállalkozások nyújtottak be
árajánlatot:
• Buda-Híd Kft.
• Csogor-Bau Kft.
• Tegye Plusz Kft.
1. Kakucs Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás
alapján,
tekintettel
ezen
határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre - a Kakucs községi
települési önkormányzati képviselők véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy dönt, hogy a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370
Dabas, Széchenyi u. 3.) mint üzemeltető megkeresésére
tekintettel, az Újhartyán-Kakucs települések közös
tulajdonában lévő szennyvíztisztító telepen – a telepi

berendezések megfelelő vízellátása érdekében - a törpe
vízmű felújításának szükségességét tudomásul veszi.

10.

03.
26.

A 2020. évre kiírt
Magyar Falu
Program
pályázaton való
részvételről

11.

03.
26.

A Polgármester és
a Képviselőtestület
Gazdasági
programjáról,
fejlesztési tervéről

12.

03.
26.

A Polgármesteri
Hivatal új
Szervezeti és
Működési
Szabályzatának
jóváhagyásáról

2. A Polgármester elfogadja a szennyvíztisztító telep
felújításának 950.000 Ft + ÁFA becsült költségét, és
tudomásul veszi, hogy ezen összeg a DAKÖV Kft. részére a
telep bérleti díjának terhére kerül kiegyenlítésre.
1. Kakucs Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás
alapján,
tekintettel
ezen
határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre - a Kakucs községi
települési önkormányzati képviselők véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva dönt arról, hogy az Önkormányzat a 2020. évi Magyar Falu
Programban - a település szempontjából fejlesztésre
előirányzott területeket érintő - pályázatokon folyamatosan
részt vesz.
2. Az egyes pályázatokon való részvétel esetén a pályázat
előkészítéséről, benyújtásáról és megvalósításáról a
Polgármester gondoskodik.
Kakucs Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás
alapján,
tekintettel
ezen
határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre - a Kakucs községi
települési önkormányzati képviselők véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a
Polgármester és a Képviselő-testület 2020-2024. évekre
szóló Gazdasági programját, fejlesztési tervét ezen határozat
mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
(Gazdasági Programot lásd a Polgármester 2020. 03. 26-ai
jegyzőkönyvéhez csatolt előterjesztések között.)
Kakucs Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel az ezen Szabályzat
megalkotásakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a Kakucs községi
települési önkormányzati képviselők véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva,
továbbá
figyelemmel
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §
(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés b)
pontjában és a 10. § (5) bekezdésében, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított

13.

32.

03.
26.

A Kakucsi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal
kötendő
közigazgatási
szerződésről

05.
06.

A Kakucsi
Kökörcsin Óvoda
és Konyha
módosított nyári
zárva tartásáról

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 13. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Kakucsi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
az e határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(A Hivatal SZMSZ-ét lásd a Polgármester 2020. 03. 26-ai
jegyzőkönyvéhez csatolt előterjesztések között.)
Kakucs Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás
alapján,
tekintettel
ezen
határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre - a Kakucs községi
települési önkormányzati képviselők véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy dönt, hogy Kakucs Község Önkormányzata
képviseletében
a
Kakucsi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal a jelen határozat melléklete szerinti
„Közigazgatási szerződést” megköti.
(A Szerződést lásd a Polgármester 2020. 03. 26-ai
jegyzőkönyvéhez csatolt előterjesztések között.)
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva –
1./ a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 2020. évi
nyári zárva tartásának időpontját augusztus 17-től
(hétfőtől) - augusztus 19-ig (szerdáig) szóló időtartamban
határozom meg;
2./ hatályon kívül helyezem a Képviselő-testület ezen
tárgyban hozott 5/2020. (01. 21.) számú Határozatát,
3./ felkérem az intézmény vezetőjét, hogy az Óvoda nyári
zárva tartásának módosított időpontjáról tájékoztassa az
Óvodába járó gyermekek szüleit, gondviselőit.

34.

05.
25.

A 2019. évi
gyermekvédelmi
és gyermekjóléti
beszámoló
elfogadásáról

Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok 2019. évi
ellátásáról szóló beszámolót - jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint - elfogadja.
A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy az értékelést jelen
jóváhagyó határozattal együtt az 1997. évi XXXI. törvény
96. § (6) bekezdése szerint továbbítsa a Pest Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.
(A beszámolót lásd a Polgármester 2020. 05. 25-ei
jegyzőkönyvéhez csatolt előterjesztések között.)

35.

36.

05.
25.

05.
25.

A Dabasi
Rendőrkapitánysá
g 2019. évi
beszámolójának
elfogadásáról

Birki Anna
általános iskolai
tanuló Rónay
György Díjban
való részesítéséről

Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva 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 - 2019. évi rendőrségi beszámolót.
(A beszámolót lásd a Polgármester 2020. 05. 25-ei
jegyzőkönyvéhez csatolt előterjesztések között.)
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva,
figyelemmel a kitüntetések alapításáról és

adományozásának rendjéről szóló 1/2012. (I. 18.)
önkormányzati rendeletben foglaltakra kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkája
elismeréseként
2020. évben „Rónay György Díj”-ban részesíti,
Birki Anna tanulót,
a Kakucsi Általános Iskola végzős diákját.
A tanuló a Rónay György
könyvjutalomban részesül.

emlékplakett

mellett

A díj átadására elsődlegesen az Általános Iskola tanévzáró
és ballagási ünnepélyének keretében kerül sor.
Amennyiben ezen ünnepség ebben az évben nem kerül
megrendezésre, a díj átadásának idejéről és helyéről a
Polgármester és az Intézményvezető közösen döntenek.
A Polgármester a könyvjutalom költségére az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános
tartalék terhére 15.000 Ft-ot különít el.
37.

05.
25.

Károly Lili
általános iskolai
tanuló
könyvjutalomban
való részesítéséről

Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkája
elismeréseként
Károly Lili
tanulót, a Kakucs Községi Általános Iskola végzős
diákját
könyvjutalomban részesíti.
A könyvjutalom átadására elsődlegesen az Általános Iskola
tanévzáró és ballagási ünnepélyének keretében kerül sor.
Amennyiben ezen ünnepség ebben az évben nem kerül
megrendezésre, a könyvjutalom átadásának idejéről és
helyéről a Polgármester és az Intézményvezető közösen
döntenek.
A Polgármester a könyvjutalom költségére az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános
tartalék terhére 8.000 Ft-ot különít el.

39.

06.
08.

19.

07.
06.

20.

07.
06.

21.

07.
06.

A belső
kontrollrendszerh
ez kapcsolódó
vezetői
nyilatkozatok
elfogadásáról

Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva -a
Kakucsi Polgármesteri Hivatal jegyzője és a Kakucsi
Kökörcsin Óvoda és Konyha intézményvezetője által tett
vezetői nyilatkozatokat elfogadja.

Képviselő-testületi határozatok:
A Dabasi
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pest
Hivatásos
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Monor
TűzoltóKatasztrófavédelmi Kirendeltség Dabasi Hivatásos
parancsnokság
Tűzoltó-parancsnoksága 2019. évi beszámolóját a
2019. évi
melléklet szerint elfogadja.
beszámolójának
elfogadásáról
(A beszámolót lásd a 2020. 07. 06-ai képviselő-testületi
jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztések között.)
A DAKÖV Kft.
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. évi
megtárgyalta és elfogadja a DAKÖV Dabas és Környéke
beszámolójának Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által a Kakucs
elfogadásáról
településen végzett víziközmű-szolgáltatás ellátásáról
készített 2019. évre vonatkozó beszámolót.

A házi
gyermekorvosi
szolgálat
ellátására
vonatkozó
szerződés
felmondásának
tudomásulvételér
ől

(A beszámolót lásd a 2020. 07. 06-ai képviselő-testületi
jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztések között.)
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi és elfogadja a dr. Vágány és Társa
Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhelye: 2364 Ócsa,
Némedi köz 25., képviseli: dr. Vágány Valéria ügyvezető)
részéről a Kakucsi Házi Gyermekorvosi Körzet ellátása
tekintetében 2020. június 19-én benyújtott és 2020.
december 31-ei hatállyal történő felmondást,
2.
tudomásul veszi, hogy az 1. pontban történő
felmondás révén Kakucs Község Önkormányzata és a dr.
Vágány és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. által kötött
„Feladatellátási szerződés gyermekorvosi egészségügyi
alapellátás biztosítására” elnevezésű, 2013. február 15-én
megkötött feladatellátási szerződés 2020. december 31.
napjával megszűnik,
3.
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kakucsi

1.

Házi Gyermekorvosi Körzet folyamatos ellátása
érdekében, 2021. január 1-jétől, gyermekorvosi
egészségügyi
alapellátás
biztosítására
jogosult
személlyel/vállalkozással - elsődlegesen a dr. Vágány és
Társa Bt.-vel – az Önkormányzat képviseletében
helyettesítésre vonatkozó feladatellátási szerződést kössön
és
a
szükséges
jognyilatkozatokat,
kötelezettségvállalásokat megtegye.
22.

07.
06.

A köztemetőre
vonatkozó éves
díjak és a
temetőrendelet
felülvizsgálatáról

1. 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.
2. A Képviselő-testület a felülvizsgálat során - figyelembe
véve a temetőt üzemeltető SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.
díjmódosító javaslatait - a következőképpen tervezi
módosítani Kakucs Község Önkormányzatának a
temetkezés helyi rendjéről szóló 20/2013. (XII. 16.)
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet)
foglaltakat:
2.1. A rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés
lépne:
„A temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke naponta:
2.000 Ft + általános forgalmi adó.”
2.2. A rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés
lépne:
„36. § A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető
által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
a) ravatalozó, ravatalozási hely esetén alkalmanként:
12.000 Ft + általános forgalmi adó,
b) ravatali berendezés esetén alkalmanként: 12.000 Ft +
általános forgalmi adó,
c) hűtő esetén
ca) 3 napon belül: 5.000 Ft + általános forgalmi adó
(alapdíj),
cb) 3 napon túl: alapdíj + megkezdett naponként:
1.500 Ft + általános forgalmi adó,
(a hűtés időtartama csak különlegesen indokolt
esetben haladhatja meg a halottvizsgálati
bizonyítvány kiállítását követő 8. napot)
d) halott átvételi vagy átadási díj: 15.000 Ft + általános
forgalmi adó, mely díj elhunytanként csak egyszer
számolható fel,
e) regisztrációs (nyilvántartásba-vételi) díj alkalmanként:
3.000 Ft + általános forgalmi adó,
f) temetőüzemeltetési hozzájárulás (temetésenként): 10.000

Ft + általános forgalmi adó,
g) hulladékkezelési hozzájárulás (temetésenként és
temetési hely megváltásonként): 8.000 Ft + általános
forgalmi adó,
h) sírásás, sírhelynyitás:
ha) felnőtt-sírhely esetén: 25.000 Ft + általános
forgalmi adó,
hb) gyermek-sírhely esetén: díjmentes,
hc) urna esetén: 8.000 Ft + általános forgalmi adó,
hd) exhumálás esetén: 20.000 Ft + általános
forgalmi adó.”
2.3. A rendelet kiegészülne egy új, 42/A. §-al a következők
szerint:
„42/A. § (1) Nem értékesíthető sírhely, sírbolt céljára - a
temető 3-as parcellájában lévő - az elhunyt díszpolgárok
nyughelyéül kijelölt területen sírhely. Ezen területre csak
Kakucs Község Önkormányzata által díszpolgári vagy
posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett személy
temethető.
(2) Nem értékesíthető sírhely, sírbolt céljára - a temető 3-as
parcellájában lévő - az elhunyt díszpolgárok nyughelyéül
kijelölt területen a sírhelyek előtti, és e sírok melletti
kerítéstől számított 4 méter szélességig terjedő földterület,
tekintve, hogy az a terület a temetőn belüli egyik közlekedő
út céljául szolgál.
(3) Amennyiben egy személy vagy egy család sírboltot,
vagy egymás mellett több sírhelyet kíván megvásárolni,
ezen helyek meghatározásáról - figyelembe véve az igénylő
javaslatát és a temetőben kialakult sírhelysorok,
sírhelytáblák helyzetét, a temetőben kialakult rendet - az
üzemeltető és - az Önkormányzat képviseletében - a
Polgármester közösen dönt.”
3. A Képviselő-testület - a versenyhelyzet további
biztosítása érdekében - a SZIGÜ Kft. által a rendelet 34. és
35. §-ainak módosítására tett javaslatot nem fogadja el,
nem teszi kötelezővé a temetkezési szolgáltatók részére a
temetőn belül - a szolgáltatók által is elvégezhető
tevékenységek esetén - az üzemeltető szakszemélyzetének
és berendezésének igénybevételét.
4. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületnek a
temetkezési díjak módosításához ki kell kérnie a
fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervének
a véleményét, a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,
hogy a 2. pontban foglalt díjmódosítási javaslatot
véleményezés céljából küldje meg, a Pest Megyei és Érd
Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara részére
(1056 Budapest, Váci utca 40. IV. em.), a Kamara előzetes
állásfoglalásának kiadása céljából.

23.

07.
06.

A Kakucs 575.
hrsz-ú területnek
Szent Istvánligetté történő
elnevezéséről

24.

07.
06.

Buszmegálló
áthelyezésére
benyújtott
kérelemről

5. Ezen határozatban foglaltakról rendeleti formában a
Képviselő-testület a Kamara (4. pont szerinti)
állásfoglalásának
megérkezését
követően
dönt.
Amennyiben az ezen határozat megküldését követő egy
hónapon belül nem érkezik válasz a Kamara részéről, a
Testület a várakozási idő leteltét követő képviselő-testületi
ülésen fogja módosítani - jelen határozat 2. pontjában
foglaltak figyelembevételével - a vonatkozó rendeletét.
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Kakucs, 575. hrsz-ú ingatlanon lévő - a természetben a
plébánia épülete és a Szent Kereszt templom között
elhelyezkedő - területet elnevezi Szent István-ligetnek.
1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Horváth Attila, 6064 Tiszaug, Rákóczi
Ferenc út 98. szám alatti lakos kérelmét, melyben a
tulajdonában lévő, Kakucs, Fő utca 2/D. szám alatti építési
telek előtti - a Magyar Állam tulajdonában, azonban a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő,
közterületen álló - buszmegálló áthelyezését kérte többek
között arra való tekintettel, hogy az ingatlana előtt lévő
buszmegálló miatt nem tudja értékesíteni ezen lakótelkét.
2. A ténytől függetlenül, hogy az 1. pont szerinti
buszmegálló területe a Kakucs, 63/6. hrsz-ú, helyi
főközlekedési út része - mely közterület tulajdonosa a
Magyar
Állam
-,
az
Önkormányzatnak,
más
szakhatóságok, szervezetek mellett joga van véleményét
kifejteni bármely, a településen található buszmegálló
áthelyezésére, vagy átépítésére irányuló kérelem kapcsán tekintettel arra, hogy a buszmegálló Kakucs község
közigazgatási területén található és közösségi érdekeket
szolgál.
3. Képviselő-testület a benyújtott kérelem tárgyában
mérlegelte és megvitatta a különböző, a buszmegálló
esetleges áthelyezése, illetve átépítése tekintetében
felvetődött lehetőséget, majd azok ismeretében a 4. és 5.
pontokban foglaltak szerint döntött.
4. A Képviselő-testület - figyelembe véve az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. §-ában és VI.
Fejezetében foglaltakat és a Falufejlesztési és
Közbiztonsági Bizottság javaslatát – nem járul hozzá
Horváth Attila buszmegálló-áthelyezési kérelméhez arra
való tekintettel, hogy az Önkormányzatnak nem áll
módjában azt, a Fő utca 2/D. számú ingatlan melletti
buszmegállót más területre áthelyeztetni.

25.

07.
06.

„Az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések”
támogatására
kiírt pályázaton
való részvételről
(Fecske utca)

5. A Képviselő-testület a tárgyban ahhoz járul hozzá, hogy
- amennyiben Horváth Attila úgy ítéli meg, hogy ez a
megoldás megfelelő számára, és tudomásul veszi a
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet (6) és (10) bekezdéseiben
foglaltakat,
- a saját költségére
a) készíttessen műszaki tervdokumentációt a
buszmegálló lesüllyesztett peronjának - a
kapubehajtója
mögötti
peronsziget
terhére,
hosszirányban, legfeljebb 1-1,5 méterrel történő további lesüllyesztésére, és amennyiben ezen
terveket a Volánbusz Zrt. jóváhagyja, továbbá a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. is megadja a
kivitelezéshez a közútkezelői hozzájárulását, úgy
b) elvégeztesse az a) pontban foglalt kivitelezési
munkálatokat.
1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet
II. 2. pont a), b) és c) pont szerinti - „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések” megnevezésű
pályázati kiírás
„1. c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”
megnevezésű alcéljára pályázatot nyújt be a Kakucs
Község Önkormányzata közigazgatási területén és
tulajdonában lévő, következő belterületi út szilárd
burkolattal történő felújítása céljából:

Irányítószám Település
neve
2366
Kakucs

Fejlesztéssel érintett utca neve

Helyrajzi szá

Fecske utca

94.

2. A Képviselő-testület a pályázat részeként benyújtandó
költségek összegét (mely magában foglalja a kivitelezés
költségét és az egyéb költségek közül a pályázatírás és a
műszaki tervek elkészítésének költségét) az alábbiak
szerint állapítja meg:

Pályázó

A projekt
összköltsége

Kakucs
Község
Önkormányzata
26.050.711 Ft

Vállalandó
önerő
minimális
mértéke

Vállalt önerő
Igényelt
(összes költség és
támogatá
igényelt támogatás
összege
különbözete)

6.349.887 Ft

7.001.050 Ft

19.049.66

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges saját forrás összegét, a
7.001.050 Ft-ot
- amennyiben 2020. évben valósul meg a beruházás:
Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről
szóló
2/2020.
(II.
17.)
önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt,
általános tartalékra elkülönített összeg terhére,
míg
- amennyiben 2021. évben valósul meg a beruházás:
Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi
költségvetése terhére
biztosítja.
4. A Képviselő-testület – az Önkormányzat tekintetében nyilatkozik arról, hogy:
a) a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a
valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek,
b) a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai
unió által társfinanszírozott, illetve más hazai
támogatási rendszer keretében támogatásban nem
részesült,
c) a pályázatban rögzített célok tekintetében korábban,
vagy egyidejűleg benyújtott (folyamatban lévő)
pályázattal nem rendelkezik,
d) köztartozással nem rendelkezik,
e) adósságrendezés alatt nem áll,
f) a megpályázott cél saját forrása rendelkezésére áll,
g) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének,
h) nem áll fenn harmadik személy irányába olyan
kötelezettsége,
amely
a
pályázat
céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
i) a fejlesztéssel érintett létesítmény per- és
tehermentes,
j) a pályázatban megvalósított fejlesztési cél
tekintetében ÁFA levonási jog nem illeti meg,
5. A Képviselő-testület - felhatalmazza Dr. Kendéné Toma
Mária polgármestert a pályázathoz szükséges - a pályázati
kiírásban foglaltaknak megfelelő - nyilatkozatok
megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat
benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat
megkötésére.

26.

07.
06.

Útburkolat
felújításának
ellenőrzésére
képviselők
megbízásról
(Fecske utca)

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Fecske utca burkolatának felújítása esetén
megbízza Kloczka Mihály képviselő, Falufejlesztési és
Közbiztonsági Bizottsági elnök urat és Balogh Ágnes
képviselő asszonyt, hogy a kivitelezést a műszaki ellenőrrel
együtt közösen ellenőrizzék.

27.

07.
06.

Útfejújítást
követően hat
tonnás tiltó táblák
kihelyezéséről
(Fecske utca)

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Fecske utca burkolatának felújítását követően
- az útburkolat állagának megóvása érdekében - az
Önkormányzat nem engedélyezi a Fecske utcába behajtani
a hat tonnánál nagyobb össztömegű gépjárműveket, ezért
„6 tonnás súlykorlátozó” táblákat fog kihelyeztetni az út
bevezető szakaszaihoz.

28.

08.
27.

Az érintettek
tájékoztatása a
sírhelymegváltásról

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat tértivevényes levélben
tájékoztatja azokat, akik hosszú ideje nem fizették ki a
Kakucs községi köztemetőben lévő temetési hely feletti
rendelkezési jog meghatározott összegét, hogy amennyiben
továbbra is a család kezelésében szeretnék tudni a temetési
hely feletti rendelkezési jogot, annak megváltási díját és az
elmaradt időarányos díjakat legkésőbb ez év végéig
fizessék be a SZIGÜ helyi képviseleténél.
Ellenkező esetben az Önkormányzat él azzal a
lehetőséggel, hogy a meg nem váltott sírhelyeket
továbbértékesíti más, sírhelyet megváltani szándékozó
számára.

29.

08.
27.

A szociális célú
tűzifavásárlás
támogatására
pályázat
benyújtásáról

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a belügyminiszter által – az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – kiírt, a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. szerinti, „a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatására” pályázatot nyújt
be 214 m3 mennyiségű, kemény lombos fafajtájú tűzifa
megvásárlásának támogatása céljából.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az
1. pontban megjelölt 214 m3 mennyiségű tűzifa
vásárlásához 271.780 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.

30.

08.
27.

31.

08.
27.

32.

08.
27.

33.

08.
27.

A Háziorvosi
Ügyeleti Központ
2019. évi
költségvetési
beszámolójának
elfogadásáról
A „Háziorvosi
Ügyelet”
Intézményfenntar
tó Önkormányzati
Társulás
Társulási
szerződésének
módosításáról
Hozzájárulás az
Óvoda
járványügyi
helyzettel
kapcsolatos
döntéséhez

A 17/2020. (02.
11.) Határozat
módosításáról

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Inárcs-Kakucs-Újhartyán-Újlengyel települések Háziorvosi
Ügyeletének 2019. évi költségvetési beszámolóját és
pénzügyi kimutatását az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. elfogadja a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási szerződését a jelen határozat
melléklete szerint,
2. felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert
az 1. pont szerinti módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Társulási szerződés aláírására.
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
Munkatársi értekezletének azon döntésével, miszerint a
rendkívüli járványhelyzetre tekintettel az Óvoda
újranyitásának időpontjától, vagyis 2020. augusztus 24-étől
a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy az elmúlt 2 hétben járt-e
külföldön, illetve beteg volt-e a gyermeke.
Amennyiben igen, úgy - a gyermekek és az intézmény
alkalmazottai egészségének megőrzése, illetve a további
folyamatos munka érdekében – az Óvoda a szülőt felkéri,
hogy gyermekét 2 hétig ne vigye az óvodába.
A szülőnek a nyilatkozatot az Óvodába érkezéskor - első
napon - alá kell írnia.
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
következők szerint módosítja az önkormányzati bérlakások
tulajdonjogának átruházására vonatkozó 17/2020. (02. 11.)
számú Határozata 3. illetve 7. pontjait:
„3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az 1. pontban
megjelölt lakások – darabonkénti – kedvezményes vételára
150.000 Ft.”
„7. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az 1. pontban foglalt ingatlanok értékesítésével
kapcsolatban
- azon ingatlanok esetében, melyek tulajdoni lapján
a földhivatali nyilvántartásban a Magyar Állam
javára elidegenítési tilalom van bejegyezve, keresse
meg a Magyar Államot az elidegenítési tilalom
törlése, vagy az elidegenítési tilalom fenntartása
mellett a szerződések megkötéséhez való
hozzájárulás érdekében, továbbá
- amennyiben a megvételre felajánlott ingatlanok
adásvételi szerződésének megkötéséhez a szükséges
dokumentumok rendelkezésre állnak - az egyedi
adásvételi szerződések elkészítésére kérjen fel
ügyvédet, majd a szerződéseket az Önkormányzat
képviseletében megkösse.”

34.

09.
14.

35.

09.
14.

36.

09.
14.

A Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
hez történő
csatlakozásról

A Kakucsi
Kökörcsin Óvoda
és Konyha
beszámolójának
elfogadásáról
Kakucs közműves
ivóvízellátó
rendszer gördülő
fejlesztési
tervének
jóváhagyásáról

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 2021. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. 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 2021. 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 EPERBursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól
bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben
a pályázati kiírás feltételeivel.
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a
Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha által a 2019/20.
nevelési évről készített beszámolót.
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. §-ában foglaltakra figyelemmel – a
- Kakucs közműves ivóvízellátás megnevezésű,
- 11-32230-1-001-00-03 víziközmű-rendszer kódú,
- Kakucs
Község
Önkormányzata
ellátási
felelősségében lévő
víziközmű-rendszer 2021-2035. időtávra szóló Gördülő
Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

37.

09.
14.

38.

10.
12.

39.

10.
12.

Kakucs közműves
szennyvízelvezető
rendszer gördülő
fejlesztési
tervének
jóváhagyásáról

A Képviselő-testület felhatalmazza a víziközmű-rendszert
bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV
Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy 2020. szeptember
30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő
fejlesztési tervet.
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. §-ában foglaltakra figyelemmel – a
- Kakucs
közműves
szennyvízelvezetés
megnevezésű,
- 22-32230-1-001-00-14 víziközmű-rendszer kódú,
- Kakucs
Község
Önkormányzata
ellátási
felelősségében lévő
víziközmű-rendszer 2021-2035. 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 2020. szeptember
30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő
fejlesztési tervet.
A Kakucsi
1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
Kökörcsin Óvoda arról, hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha Alapító
és Konyha Alapító Okiratának módosítását ezen határozat 1. melléklete szerint
Okiratának
jóváhagyja, és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot
1/2020. számú
ezen határozat 2. melléklete szerinti formában és
módosításáról
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása és az
Óvoda vezetője részére küldje meg.
(mellékleteket lásd az ülés jegyzőkönyvében vagy az ülés
előterjesztései között)
Általános iskolai 1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felvételi
fenntartja azon véleményét, hogy a Kakucsi Általános
körzethatár
Iskola (2366 Kakucs, Hősök tere 7.) felvételi körzete a
meghatározásával 2021/2022. tanévre vonatkozóan továbbra is Kakucs
kapcsolatos
község közigazgatási területében legyen meghatározva.
vélemény
kialakításáról
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: 9 fő, amelyből 9 fő a
Kakucsi Általános Iskola tanulója.

40.

11.
09.

Folyószámlahitelkeret igényléséről

41.

11.
09.

A 2021. évi belső
ellenőrzési
feladatok
ellátására
vállalkozás
megbízásáról

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen
határozatban foglaltakról a Monori Tankerületi Központot
értesíteni szíveskedjék.
1. Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva –
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 Polgármester a hitel futamidejét - a rá vonatkozó
szerződés megkötésének napjától - 2021. december 31-éig
terjedő időtartamban határozza meg.
3. A Polgármester 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 Polgármester az Önkormányzat képviseletében
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés
időtartama alatt a kapott hitel és járulékai összege az
Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre kerül,
és a hitel futamideje alatt az igénybe vett hitel és járulékai
visszafizetésre kerülnek a folyósító pénzintézetnek.
5. A Polgármester és az Önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyző írja alá a fentiek szerint
megkötendő hitelszerződést.
1. Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva –
megbízza a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.) a 2021. évre
vonatkozó belső ellenőrzési feladatok ellátásával az
Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési tervében foglaltak
figyelembevételével.
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09.

2. A Polgármester dönt arról, hogy az 1. pontban foglalt
tevékenység elvégzésének költségeire az Önkormányzat
2021. évi költségvetésében 400.000,-Ft + ÁFA összeg
elkülönítésre kerül.
(Az összeg tartalmazza pl. a belső ellenőrzési kézikönyv
elkészítését/kétévenkénti felülvizsgálatát, stratégiai és éves
ellenőrzési tervek összeállítását, a belső ellenőrzési
tevékenység
megszervezését,
az
ellenőrzések
végrehajtásának irányítását, az összefoglaló éves
ellenőrzési jelentés összeállítását, stb.)
Az Önkormányzat Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
2021. évi belső
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
ellenőrzési
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
tervéről
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva –
dönt arról, hogy a 2021. évi belső ellenőrzési terv
keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság ellenőrzését, valamint a Kakucsi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
gazdálkodásának,
működésének, szabályozottságának vizsgálatát végezteti el
- a belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott
vállalkozás útján - ezen határozat mellékletét képező
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV-ben foglaltak alapján.
(Mellékletet lásd az ülés előterjesztései között.)
Az Önkormányzat Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
2021-2024. évi
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
stratégiai
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
ellenőrzési
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
tervéről
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva –
a melléklet szerint elfogadja Kakucs Község
Önkormányzata 2021-2024. évekre vonatkozó Stratégiai
Ellenőrzési Tervét.
A KépviselőKakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
testület 2021. évi hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
munkatervéről
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község

Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva –
a Képviselő-testület 2021. 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
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 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet
elrendeléséről döntés;
A Polgármester 2021. évi szabadságütemezésének
jóváhagyása;
A X. Nemzetközi Hagyományőrző Kakucsi
Böllérfesztivál költségeihez való hozzájárulásról
döntés;
2./ február
Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi
költségvetésének megvitatása és elfogadása;
Döntés pályázat kiírásáról civil szervezetek
számára;
A Március 15-ei ünnepség keretében átadandó
kitüntető címek adományozásáról döntés;
Az Óvoda 2021/22. nevelési évére vonatkozóan a
beiratkozás időpontjának meghatározása;
Aktuális kérdések megvitatása;
3./ március
Éves közbeszerzési terv elfogadása;
A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt
pályázatok elbírálása;
Aktuális kérdések megvitatása;
4./ április
Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének módosításáról szóló
rendelettervezet megvitatása és elfogadása;
Az Önkormányzatra vonatkozó 2020. évre szóló
belső ellenőrzési jelentés elfogadása;
Aktuális kérdések megvitatása;
5./ május
Kakucs Község Önkormányzata 2020. évi
zárszámadásáról szóló rendelettervezet megvitatása
és elfogadása;
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
A köztemetőre vonatkozó éves díjak
felülvizsgálata;
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
A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos 20222036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek
elfogadása;
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 2022. évi munkatervének
elfogadása;
A 2022. évi belsőellenőrzési terv elfogadása;
A helyi adórendeletek szükség szerinti módosítása;
Térítési díjak szükség szerinti felülvizsgálata;
Aktuális kérdések megvitatása;
11./ december
Közmeghallgatás;
Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi
költségvetésének szükség szerinti módosítása;
A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata;
Aktuális kérdések megvitatása.
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FelsőHomokhátság
Vidékfejlesztési
Egyesület részére
bankgarancia
meghosszabbításá
hoz készfizető
kezesség
vállalásáról

Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva –,
Kakucs Község Önkormányzata, mint a FelsőHomokhátság
Vidékfejlesztési
Egyesület
tagönkormányzata képviseletében, a 85/2017. (06. 30.) sz.
képviselő-testületi határozatának érvényességét egy évvel,
2021. december 31-ig meghosszabbítja, és a 2014-2020
közötti meghosszabbított EMVA működési időszakban a
TAKARÉKBANK ZRT (az Örkényi Takarékszövetkezet
jogutódja) által vállalt 43 millió forint összegű garancia
érvényességének
meghosszabbításához
szükséges
1.555.535 Ft összegű készfizető kezességvállalását a
meghosszabbítás időtartamára is fenntartja. A működési
előleg visszatörlesztésének végső határideje ezzel 2021.
december 31-re módosul.
FelsőKakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
Homokhátság
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Vidékfejlesztési
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
Egyesület
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
folyószámlahiteléh CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
ez készfizető
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
kezesség
meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
vállalásáról
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva –,
Kakucs Község Önkormányzata, mint a FelsőHomokhátság
Vidékfejlesztési
Egyesület
tagönkormányzata képviseletében egyetért a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2019. december
4-i Közgyűlésén hozott 14/2019. (12. 04.) sz. közgyűlési
határozatával, - mely szerint a TAKARÉKBANK Zrt-től
igényelt 1 éves futamidejű (2021. január 1-től - 2021.
december 31-ig szóló időre) folyószámlahitellel kívánja
működtetni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesületet, és a 25.000.000 Ft összegű hitel fedezeteként
az Önkormányzat lakosságarányosan 861.061 Ft, azaz,
nyolcszázhatvanegyezer-hatvanegy
forint
készfizető
kezességet vállal.
A kezességvállalás visszavonásig érvényes.
Hatósági
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
bizonyítvány
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
kiadása iránti
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá

kérelem
elutasításáról
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11.
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A Kakucs 84/1.
hrsz-ú út
aszfaltburkolattal
történő
kiépítéséről

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva –
elutasítja a Kakucs, 1229. hrsz-ú ingatlan tekintetében
beérkezett azon kérelmet, melyben az építtető
képviseletében eljáró ügyvéd annak az igazolását kéri
hatósági bizonyítvány formájában, hogy nevezett ingatlan
tekintetében az építtető belső átalakítást hajtott végre, mely
rendeltetési mód-változtatás keretében négy lakás alakult ki
-, tekintettel az Helyi Építési Szabályzatról szóló 22/2017.
(XI. 14.) önkormányzati rendelet 28. § (5) pontjában
foglaltakra, miszerint „a terület telkein elhelyezhető
lakások száma, a telekterület 400-zal való osztásából nyert
egész szám, de telkenként legfeljebb 2 lakás”.
1. Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Önkormányzata
Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, tekintettel ezen határozat
meghozatalakor fennálló, a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve,
ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva –
dönt arról, hogy a Fecske és Liliom-Virág utcák szilárd
burkolattal
történő
összekötése
érdekében,
az
Önkormányzat rendelkezésére álló engedélyes tervek
alapján - a Kakucs 84/1. ingatlanon – az Önkormányzat 3,5
méter széles, aszfaltburkolatú utat építtet ki.
2. A Polgármester továbbá dönt arról, hogy az 1. pontban
foglalt út kiépítésére benyújtott ajánlatok közül a
legkedvezőbb ajánlatot tevő: Tamás és Zsolt Kft. (2366
Kakucs, Külső Monori út 9.) ajánlatát fogadja el, és e
céggel köti meg - az Önkormányzat képviseletében - a
kivitelezési vállalkozási szerződést.
3. A Polgármester az útépítéshez kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok elvégzésével Brabanti József egyéni
vállalkozót bízza meg.
4. A Polgármester a jelen határozatban megjelölt
- út kiépítésére bruttó 3.887.500 Ft-ot,
- műszaki ellenőri feladatok ellátására bruttó
200.000 Ft-ot
különít el az Önkormányzat költségvetésében a saját
bevételek terhére.

49.

12.
16.

A
szennyvíztisztító
telep bővítéséről

1. Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Polgármestere - a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
tekintettel ezen határozat meghozatalakor fennálló, a
478/2020.
(XI.
3.)
Korm. rendelettel
kihirdetett
veszélyhelyzetre,
Kakucs
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselőtestület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a REHAUAutomotive Kft. (9027 Győr, Tibormajori út 2-12.) által
benyújtott kapacitásbővítési igényt tudomásul véve egyetért az Újhartyán Város Önkormányzata és Kakucs
Község Önkormányzata 50-50%-os tulajdoni arányában
lévő szennyvíztisztító-telep bővítésével, és tudomásul veszi
a kivitelezés költségére Újhartyán Önkormányzata által
meghatározott 96.000.000 Ft + ÁFA összeget.
2.
Kakucs
Polgármestere
elfogadja
Újhartyán
Polgármesterének a 175/2020. (XII. 03.) sz. határozatában
foglaltakat,
miszerint
hozzájárul,
hogy
Kakucs
Önkormányzata Újhartyán Önkormányzata részére 2024.
szeptember 1-jéig részletekben fizesse meg a Kakucs
Önkormányzatára jutó költséget, nevezetesen a 48.000.000
Ft-ot.
Kakucs Önkormányzata a rá eső összeget kamatmentesen,
a következő részletekben fizeti meg Újhartyán
Önkormányzata részére:
- 2021. augusztus 31-ig 15.000.000 Ft-ot,
- 2022. augusztus 31-ig 11.000.000 Ft-ot,
- 2023. augusztus 31-ig 11.000.000 Ft-ot,
- 2024. augusztus 31-ig 11.000.000 Ft-ot.
Kakucs Önkormányzatát ÁFA-megfizetési kötelezettség
nem terheli Újhartyán Önkormányzata felé, mert a
beruházás után fizetendő ÁFA-tartalmat Újhartyán
Önkormányzata visszaigényli az állami költségvetésből.
3. Kakucs Önkormányzata a kapacitásbővítés rá eső
költségét
elsődlegesen
a szennyvíztisztító
telep
meghibásodása miatt a DAKÖV Kft-nek a Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztálya által 35100/5690-4/2020. ált.
hivatkozási számú vízszennyezési bírságban Kakucs
Önkormányzata részére utalandó bírság, valamint a
DAKÖV Kft. által évente az ivóvíz- és szennyvízcsatornahálózat üzemeltetése után fizetendő bérleti díj terhére
finanszírozza.

50.

51.

12.
16.

12.
16.

A Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
felülvizsgálatáról

A 2021. évre
vonatkozó
igazgatási szünet
elrendeléséről

1. Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Polgármestere - a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
tekintettel ezen határozat meghozatalakor fennálló, a
478/2020.
(XI.
3.)
Korm. rendelettel
kihirdetett
veszélyhelyzetre,
Kakucs
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselőtestület feladat- és hatáskörét gyakorolva, – jóváhagyja az
e Határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal Kakucs
Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának
2020. évi felülvizsgálatát és az intézkedési tervnek a
mellékelt táblázat (2. sz. melléklet) szerinti tartalommal
történő módosítását.
(Mellékleteket lásd az előterjesztések között.)
Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kakucs Község Polgármestere - a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
tekintettel ezen határozat meghozatalakor fennálló, a
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre,
Kakucs
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselőtestület feladat- és hatáskörét gyakorolva, 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 2021. július 19-től - augusztus 20-ig
b) a téli időszakban 2021. december 20-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 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.

