
A Képviselő-testület és a Polgármester képviselő-testületi hatáskörben hozott  

2021. évi határozatai: 

 

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

lásd az adott ülés jegyzőkönyveinek előterjesztései között!) 

 

Képviselő-testületi határozatok 

 

Hatá-

rozat 

száma: 

Ülés 

dátu

ma: 

Határozat tárgya: Határozat szövege: 

1.  01. 

25. 

Az Önkormányzat 

Közép- és 

Hosszútávú 

Vagyongazdálkod

ási Tervéről 

 

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 Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján, a határozat mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja Kakucs Község Önkormányzata 

Közép- és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét a 2021. 

- 2030. évekre vonatkozóan.   

2. Hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat Közép- és 

Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervéről szóló 1/2013. 

(02. 14.) Határozata. 

(A mellékletben szereplő vagyongazdálkodási tervet lásd a 

2021. 01. 25-i előterjesztések között.) 

2.  01. 

25. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

nyári zárva 

tartásáról 

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 Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda és Konyha erre vonatkozó igényét 

figyelembe véve - az Óvoda 2021. évi nyári zárva 

tartásának időpontját 2021. augusztus 5-től (csütörtöktől) 

2021. augusztus 22-ig (vasárnapig) szóló időtartamban 

határozza meg. 

 

A Polgármester felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az 

Óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról tájékoztassa az 

Óvodába járó gyermekek szüleit, gondviselőit.  



3.  02. 

15. 

Házi 

gyermekorvosi 

praxis betöltésére 

pályázat 

kiírásáról 

 

Házi gyermekorvosi praxis betöltésére pályázat 

kiírásáról 

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a házi 

gyermekorvosi praxis betöltésére kiírandó pályázati 

felhívásban foglaltakat a határozat mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja azzal, hogy eredménytelen pályázat esetén 

a pályázati felhívás - a benne foglalt dátumok értelemszerű 

megváltoztatásával - újból kerüljön megjelentetésre. 

 

2. A pályázatnak a kiírásban megjelölt helyeken történő 

megjelentetéséről a Jegyző gondoskodik.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

A 3/2021. (02. 15.) Határozat melléklete: 

 

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Kakucs községi 

gyermekorvosi körzet és a hozzá kapcsolódó iskola- és 

ifjúságegészségügyi feladatok - vállalkozási formában 

történő - ellátására pályázatot hirdet az alábbiak szerint: 

 

Ellátandó település: Kakucs község  

 

Ellátandó feladat:  

• Kakucs község területi ellátási kötelezettséggel 

működtetendő gyermek háziorvosi körzetében a 

házi gyermekorvosi feladatok ellátása, 

• iskola- és ifjúság egészségügyi feladatok ellátása  

 

Működtetés formája: egyéni vállalkozás keretében, vagy 

társas vállalkozás tagjaként  

 

Munkavégzés helye (az Önkormányzat tulajdonában lévő 

házi gyermekorvosi rendelő címe):  

Pest megye, 2366 Kakucs, Fő utca 156/C.  



 

Pályázati feltételek:  

• csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi 

képesítés, 

• Magyar Orvosi Kamarai tagság, 

• B kategóriás jogosítvány, 

• saját gépkocsi, 

• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM 

rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. 

(VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek 

megléte, illetve biztosítása, 

• cselekvőképesség, 

• egészségügyi alkalmasság, 

• büntetlen előélet, 

• a praxis vállalkozási formában való működtetése. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget 

tanúsító okiratok másolata, 

• MOK-tagság igazolása, 

•  az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési 

Központ által vezetett működési nyilvántartásba 

való felvétel (aktív státusz) igazolása, 

• pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a 

praxisnak a vállalkozási formában történő 

működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, 

vagy azok rendelkezésére állnak, 

• hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a 

praxisengedély megszerzésének feltételei 

fennállnak, 

• munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás, 

• szakmai és személyes önéletrajz,  

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a 

pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul, 

• pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő 

kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.  

 

A praxis betölthető: 

a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi 



tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött 

finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, 

azonban legkorábban: 2021. július 1-jétől. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 15.  

 

A pályázat benyújtásának módja:  

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton 

(vagy személyesen) Kakucs Község Polgármestere részére 

(2366 Kakucs, Fő utca 20.) kell benyújtani. A borítékon 

kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi állás pályázat. 

A pályázat elektronikus úton is benyújtható: a 

polgarmester.kakucs@gmail.com címen, a szükséges 

dokumentumok csatolásával. 

 

Egyéb információk:  

• A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga 

térítésmentesen megszerezhető. 

• A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok 

finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az 

egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes 

szervével kötött finanszírozási szerződés alapján 

történik.  

• Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelőt, 

valamint a minimumfeltételek biztosításához 

szükséges eszközöket ingyenesen bocsátja a 

háziorvos rendelkezésére. 

• Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelő 

rezsiköltségei közül megfizeti az áramdíjat, a fűtési 

költséget, a víz- és csatornadíjat, a vezetékes telefon 

díját (havonta 5.000 Ft-ig), a szemétszállítási díjat, 

a takarítási költséget és a veszélyes hulladék 

elszállításának és megsemmisítésének költségét. 

• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat a 

pályázóval határozatlan időre - de legalább 5 évre 

szóló - feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a 

felek rögzítik a működtetés, üzemeltetés feltételeit.  

• A központi ügyeleti ellátás kistérségi szinten 

megoldott, benne a részvétel nem kötelező. 

• A település gyermekkorú lakosságának száma: 0-14 

éves korig: 503 fő, 14-18 éves korig: 123 fő. Az 

iskola- és ifjúságegészségügyi szolgáltatással 

érintett gyermekek száma: 251 fő. 

• Igény esetén a pályázó részére összkomfortos 

mailto:polgarmester.kakucs@gmail.com


szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat a 

település központi részén. 

• Kakucs község Budapesttől délre 30 km-re 

található, és az M5-ös autópályán autóval 

közlekedve Budapestről 30 perc alatt elérhető.  

• A pályázattal kapcsolatban további hiteles 

tájékoztatást Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester nyújt a 06-29-576-050-es vagy a 06-

20-506-89-65-ös telefonszámokon. 

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 

a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helyei:  

• Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján 

(www.oali.hu) 

• Kakucs község hivatalos honlapján 

(www.kakucs.hu) 

 

4.  02. 

15. 

A Polgármester 

2021. évi 

szabadságütemezé

sének 

jóváhagyásáról 

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - megállapítja, 

hogy 2021. évi szabadságnapjainak száma 45 nap. 

 

A Polgármester szabadságütemezése – a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § 

(2) bekezdésében foglalt rendelkezések 

figyelembevételével – a következő szerint kerül 

meghatározásra: 

 

januárban    0  nap 

februárban    2  nap 

márciusban    2  nap 

áprilisban    2             nap 

májusban    2  nap 

júniusban               2  nap 

júliusban               8  nap 

augusztusban              12  nap 

szeptemberben   2  nap 

októberben               4  nap 

novemberben    2  nap 

decemberben               7  nap 

 

5.  02. 

15. 

A 2021. évi 

közbeszerzési terv 

1. Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének 

hatáskörében eljáró Kakucs Község Polgármestere - a 



elfogadásáról 

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - az 

Önkormányzat 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervét 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

2021. évi közbeszerzési terve 

I.  

Az 

ajánlatkér

ő 

szervezet 

megnevez

ése 

II. 

A 

közbesze

rzés 

tárgya:  

III.  

A 

közbeszer

zési 

eljárás 

megnevez

ése: 

IV.  

Irányadó 

eljárásrend: 

--- --- --- --- 

 

V.  

A közbeszerzési 

eljárás tervezett 

típusa 

VI.  

Az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításána

k tervezett 

időpontja 

VII.  

A 

szerződés 

teljesítésén

ek várható 

időpontja, 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

--- --- --- 

 

2. Amennyiben előre nem látható okból előállt újabb 

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a 

közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 2015. évi 

CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése szerint módosítja. 

 

3. A közbeszerzési terv kihirdetéséért és az Önkormányzat 

honlapján történő közzétételéért a Jegyző a felelős. 

6.  02. 

15. 

A Kakucsi 

Polgárőr 

Egyesület 2020. 

évi szakmai 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 



Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja a Kakucsi Polgárőr 

Egyesület által a Kakucs község közbiztonsága érdekében 

tett 2020. évi intézkedésekről, a Polgárőrség 

tevékenységéről készített szakmai beszámolót. 

7.  02. 

15. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Társulás 2021. 

évi 

költségvetéséhez 

történő 

hozzájárulásról  

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a „Háziorvosi 

Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás 2021. évi 

költségvetésére lakosságarányosan 9.204.650 Ft-ot különít 

el az Önkormányzat 2021. költségvetésében. 

8.  03. 

08. 

Az önkormányzati 

tulajdonú Konyha 

felújítására 

vonatkozóan 

kivitelezési 

szerződés 

megkötéséről 

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - úgy dönt, hogy 

a pénzügyminiszter által - a belügyminiszterrel és az 

emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt 

pályázathoz kapcsolódóan - a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

és Konyha - Konyha részlegének - felújítására és 

bővítésére benyújtott árajánlatok közül a 

legkedvezőbbet, a Kucsera Szerkezetépítő Kft. (2724 

Újlengyel, Temető út 90.) nettó: 44.881.890 Ft + 

12.118.110 Ft ÁFA, vagyis bruttó: 57.000.000  Ft 

összegű ajánlatát fogadja el. 

 

2. Az 1. pontban foglalt kivitelezési költség az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre 

áll. 

3. A Polgármester a Kucsera Szerkezetépítő Kft. 

Ügyvezetőjével - az Önkormányzat ajánlattételi 

felhívásában és a Vállalkozás ajánlatában foglaltak 

figyelembevételével - megköti a kivitelezési vállalkozási 

szerződést. 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B2811005A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B2811005A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


9.  03. 

08. 

„Az 

önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatására” 

kiírt pályázaton 

való részvételről 

(Gizella utca 

felújítása) 

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - úgy dönt, 

hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által, az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 

meghirdetett, a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. 

mellékletében szereplő: „3. A helyi önkormányzatok 

felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” között 

meghatározott, 3.5 Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása jogcím vonatkozásában az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” 

megnevezésű kiírásra pályázatot nyújt be a Kakucs 

Község Önkormányzata közigazgatási területén és 

tulajdonában lévő, következő belterületi út szilárd 

burkolattal történő felújítása céljából: 

   

Irányít

ószám 

Település 

neve 

Fejlesztéssel 

érintett utca neve  

Helyrajz

i szám 

2366 Kakucs Gizella utca 187/1. 

 

2.  A Polgármester a pályázat részeként benyújtandó 

költségek összegét (mely a kivitelezés költségét foglalja 

magában) az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

Pályáz

ó 

A 

projek

t 

összkö

ltsége 

 

Vállaland

ó önerő 

minimális 

mértéke  

Vállalt 

önerő  

(összes 

költség és 

igényelt 

támogatás 

különböze

te) 

Igényelt 

támogat

ás 

összege   

Kakucs 

Község 

Önkor

mányz

ata 

 

29.759

.199 Ft 

 

    

6.666.667 

Ft  

    

9.759.199 

Ft 

    

20.000.0

00 Ft  

 

3. A Polgármester nyilatkozik, hogy a pályázat 

benyújtásához szükséges saját forrás összege, a 

9.759.199 Ft  

- amennyiben 2021. évben valósul meg a beruházás: 



Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt, 

tartalékra elkülönített összeg terhére biztosított, 

míg 

- amennyiben 2022. évben valósul meg a beruházás: 

Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetése terhére biztosításra kerül. 

 

4. A Polgármester - 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 Polgármester nyilatkozik, hogy a pályázat 

benyújtásához szükséges - a pályázati kiírásban 

foglaltaknak megfelelő - dokumentumokat elkészítteti, 

nyilatkozatokat megteszi, és sikeres pályázat esetén az 

Önkormányzat nevében a Támogatói Okiratot aláírja. 

10.  03. 

08. 

A Kakucs Községi 

Sportegyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 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 - dönt 

arról, hogy 

a Kakucs Községi Sportegyesületet  

2.730.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat, 

 mely összeggel a Sportegyesület 2021. évi működési 

költségeihez járul hozzá. 

 

2. Az Önkormányzat által nyújtott működési támogatást 

elsősorban a Sportegyesület rezsiköltségeinek (pl. 

elektromos áram, földgáz, internet, ivóvíz, szennyvíz, 

szemétszállítás díjának) és közműtartozásának 

megfizetésére, a sportépület gázközműbekötésének 

finanszírozására, illetve a nevezési, sportorvosi igazolási 

díjak kiegyenlítésére lehet felhasználni. Az Önkormányzat 

kötelezi a Sportegyesületet a szemétszállítási szerződés 

megkötésére a DTKH szolgáltatóval. 

Fent megnevezett fizetési kötelezettségek tekintetében 

keletkezett számlák összegét - az 1. pontban foglalt 

támogatási keret terhére - az Önkormányzat azt követően, 

havonta fogja átutalni a Sportegyesület részére, miután az 

Egyesület alátámasztó bizonylatokkal - havonta - igazolja 

azok kiegyenlítésének megtörténtét az arra jogosultak 

részére. 

A pályavilágítás költségeit az Önkormányzat közvetlenül 

fizeti meg a szolgáltatónak a támogatási keret terhére. 

 

3. Az éves támogatási keretből - a 2. pontban nevezett 

költségek teljesítését követően - 2021. november 30-áig 

esetlegesen fennmaradó összeget az Önkormányzat a 

Sportegyesület számlájára fogja utalni legkésőbb 2021. 

december 10-éig. A fennmaradó összeg kizárólag az 

utánpótlás-nevelés tárgyi eszközeinek beszerzésére, illetve 

versenyekre történő utazási költségekre fordítható, mely 

célok teljesülését az Egyesület számlákkal igazolja. Egyéb 

tartalmú számlákat az Önkormányzat nem tud elfogadni. 

 

4. A Polgármester felkéri a támogatott Egyesületet, hogy a 

támogatás elszámolása tekintetében a civilrendeletben 

foglaltak értelemszerű alkalmazásával szíveskedjenek majd 

eljárni. 

 

11.  03. 

08. 

A Kakucsi 

Polgárőr 

Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 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 - dönt 

arról, hogy 

a Kakucsi Polgárőr Egyesületet  

2.190.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat, 

 mely összeggel a Polgárőrség 2021. évi működési 

költségeihez járul hozzá. 

2. A Polgármester felkéri a támogatott Egyesületet, hogy a 

támogatás elszámolása tekintetében a civilrendeletben 

foglaltak értelemszerű alkalmazásával szíveskedjenek 

eljárni. 

12.  03. 

08. 

Az Óvoda 

2021/22. nevelési 

évére 

vonatkozóan a 

beiratkozás 

időpontjának 

meghatározásáról 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - úgy dönt, hogy 

az Önkormányzatnak, mint fenntartónak, 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 2021/2022. 

nevelési évre történő jelentkezés időpontjául 

2021. április 26-án (hétfőn) 8-15 óráig,  

április 27-én (kedden) 8-17 óráig,  

április 28-án (szerdán) 8-17 óráig és  

április 29-én (csütörtökön) 8-13 óráig 

terjedő időpontokat jelöli ki. 

13.  03. 

08. 

A Petőfi Sándor - 

Kossuth Lajos 

utcák és Monori 

út elnevezésű 

közutak 

kereszteződésében 

kialakított 

forgalmi rend 

megváltoztatásáró

l 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - dönt arról, 



hogy az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában 

lévő, Kakucs, Petőfi Sándor - Kossuth Lajos utcák és 

Monori út elnevezésű közutak kereszteződésében 

kialakított forgalmi rend megváltoztatása érdekében a 

nevezett útkereszteződésben meglévő, 2 db 

„Elsőbbségadás kötelező” táblát a jelenlegi, Monori úti 

helyükről áthelyezteti - a nevezett kereszteződésen belül 

- a Petőfi Sándor és Kossuth Lajos utcák jobb oldalára, 

az előírásoknak megfelelő helyre, a Monori úton 

közlekedők elsőbbségének biztosítása, valamint a 

közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében.  

 

A forgalmi rend megváltoztatásának következtében a 

másik két utcánál lényegesen jelentősebb forgalmat 

lebonyolító, Monori úton közlekedők elsőbbséget fognak 

élvezni a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utcákon 

közlekedőkkel szemben. 

14.  03. 

29. 

Az 

Önkormányzatra 

vonatkozó, 2020. 

évi belső 

ellenőrzési 

jelentés 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, 

ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

49. § (3a) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető által 

elkészített és a jegyző által jóváhagyott, Kakucs Község 

Önkormányzatára vonatkozó 2020. évre szóló belső 

ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja.  

A jelentés intézkedést nem fogalmaz meg.  

 

15.  03. 

29. 

A Polgármesteri 

Hivatal 2020. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - elfogadja a 

jegyző beszámolóját a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

2020. évi munkájáról az előterjesztés szerint. 

 
  



16.  03. 

29. 

Az önkormányzati 

adóhatóság 2020. 

évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - elfogadja a 

jegyző beszámolóját az önkormányzati adóztatásról, az 

adóhatóság 2020. évi munkájáról az előterjesztés szerint. 

 

17.  03.  

29. 

A Kakucs 84/1. 

hrsz-ú 

közterületnek 

„Fecske köz” 

névre történő 

elnevezéséről 

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - dönt arról, hogy 

Kakucs 84/1. hrsz-ú, belterületi út elnevezését és jellegét: 

Fecske köz elnevezéssel és jelleggel határozza meg. 

 

18.  03. 

31. 

A Temető utca 26. 

szám alatti, 

kedvezményes 

vételárú lakótelek 

értékesítéséről 

 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, a Képviselő-

testület Jogi és Szociális Bizottságának, valamint a 

Falufejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

véleményét kikérve, a Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörét gyakorolva – támogatja ………. (a 

továbbiakban: Kérelmezők), 2366 Kakucs, …………. sz. 

alatti lakosok kérelmét, melyet a Kakucs, 796/3. hrsz-ú, 

a természetben 2366 Kakucs, Temető utca 26. szám 

alatti, - ún. szociális célú - lakótelek megvásárlására 

nyújtottak be. 

 

2. A Polgármester – tekintettel arra, hogy a Kérelmezők a 

Képviselő-testület 53/2019. (07. 11.) sz. határozatában 

foglalt feltételeknek megfelelnek – hozzájárul, hogy a 

Kérelmezők részére értékesítésre kerüljön az 1. pontban 

meghatározott ingatlan a nevezett határozatban foglalt 

feltételekkel, bruttó 500.000 Ft-os vételáron. 



3. A Polgármester az e határozatban foglaltak 

figyelembevételével, valamint a Képviselő-testület 

53/2019. (07. 11.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás 

alapján jogosult a Kérelmezőkkel az adásvételi szerződést 

megkötni. 

19.  05. 

11. 

A belső 

kontrollrendszerh

ez kapcsolódó 

vezetői 

nyilatkozatok 

elfogadásáról 

 

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 

27/2021. (I. 29.) 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 - a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában 

foglaltak figyelembevételével - megtett, 2020. évre 

vonatkozó vezetői nyilatkozatokat elfogadja.  

20.  05. 

28. 

A 2020. évi 

gyermekvédelmi 

és gyermekjóléti 

beszámoló 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

hatáskörében eljáró Kakucs Község 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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, 

ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - 

a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok 2020. 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.  

21.  05. 

28. 

A Dabasi 

Rendőrkapitánysá

g 2020. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - elfogadja a 

Kakucs község közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról szóló - a Dabasi 

Rendőrkapitányság Vezetője által elkészített - 2020. évi 

rendőrségi beszámolót. 



22.  05. 

28. 

A Háziorvosi 

Ügyeleti Központ 

2020. évi 

költségvetési 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - az Inárcs-

Kakucs-Újhartyán-Újlengyel települések Háziorvosi 

Ügyeletének 2020. évi költségvetési beszámolóját és 

pénzügyi kimutatását az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

23.  05. 

28. 

A Kakucsi 

Községfejlesztési 

Kft. 2020. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének véleményét kikérve, ezen Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva – Kakucs Község 

Önkormányzata, mint a Kakucsi Községfejlesztési Kft. 

(2366 Kakucs, Fő utca 20.) 100%-os tulajdonosának 

képviseletében elfogadja a Kft. 2020. évi egyszerűsített 

beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt. 

24.  05. 

28. 

A Temető utcai, 

kedvezményes árú 

telkek értékesítési 

feltételeinek újbóli 

meghatározásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testületének 

hatáskörében eljáró Kakucs Község 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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Jogi és 

Szociális Bizottságának véleményét kikérve, a Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - úgy dönt, hogy 

hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület 53/2019. (07. 

11.) Határozatát, és helyette a következő döntést hozza: 

 

1. Az Önkormányzat a Kakucs, Temető utcában lévő 

796/4., 796/5., 796/6., 796/7., 796/8., 796/9., 796/10., 

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

tulajdonú, beépítetlen szociális lakótelket kedvezményes,  

a) bruttó 500.000 Ft/ingatlan áron értékesíti a 

rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetben lévő, 

lakástulajdonnal nem rendelkező,  

és/vagy méltatlan lakáskörülmények között 

lakó,  

és/vagy lakásukat végrehajtás miatt elvesztő  

magánszemélyek részére, 



b) bruttó 3.500.000 és 5.000.000 Ft közötti 

ingatlanáron értékesíti a rászoruló, rendszeres, saját 

keresettel, de saját tulajdonú ingatlannal nem 

rendelkező magánszemélyek részére – kizárólag 

egyedi elbírálás és mérlegelés után.  

2. Az 1. pontban megjelölt lakótelkek kedvezményes 

eladási ára az 1.b) pontban foglalt személyek esetén, 

amennyiben a telket megvásárolni szándékozó(k) egy főre 

eső havi nettó jövedelme 

 a) 150.000 Ft, vagy az alatt van: 

 3.500.000 Ft, 

 b) 150.001 Ft és 160.000 Ft között van: 

 4.250.000 Ft, 

 c) 160.001 Ft, vagy afelett van: 

 5.000.000 Ft. 

3. Az 1. pontban meghatározott vételár nem tartalmazza az 

ingatlanok előtti utcafronton kiépíttetett elektromos 

hálózathoz, valamint vezetékes ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna-hálózathoz való csatlakozás díjait. A 

fizetendő közműcsatlakozási díjak a vevőt terhelik. 

4. Az Önkormányzat az 1. pontban megjelölt szociális 

lakótelkek 2021. évi aktuális értékét (nem az eladási árát) 

5.000.000 Ft-ban határozza meg. 

5. Az 1. pontban foglalt, kedvezményes vételárú szociális 

ingatlanokat azon felnőttkorú, helyi lakosok jogosultak 

megvásárolni, akik (az 1. pontban foglalt feltételeken túl) 

- igazolni tudják, hogy - a vételi szándék 

bejelentésekor és azt megelőzően legalább 5 évig - 

állandó kakucsi lakcímmel rendelkeznek (vagy a 

vevőjelölt házastársak/élettársak közül legalább 

egyikük), 

- a vételi szándék bejelentésétől számítva 

visszamenőleg legalább 6 hónapos időtartamú 

munkaviszonnyal (jogviszonnyal) rendelkeznek 

(vagy a vevőjelölt házastársak/élettársak közül 

legalább egyikük), 

- fizetőképességüket legalább a telek vételárának 

megfelelő összegű (bankszámlán elhelyezett) 

előtakarékoskodással bizonyítják, 

- vállalják, hogy a szociális telekre családi házat 

építenek a mindenkori, vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, 

- tudomásul veszik, hogy a szociális lakótelken a 

Helyi Építési Szabályzatban meghatározott számú 

építménynél (1 db lakóháznál és 1 db gazdasági 

épületnél vagy garázsnál) több nem helyezhető el, 

ellenkező esetben az Önkormányzat az 

engedélyezettnél több építmény lebontására kötelezi 

a tulajdonost, vagy kényszerbontást végeztet, 

- tudomásul veszik, hogy a szerződéskötést követő 

4 éven belül a szociális ingatlanra vonatkozóan az 



Építéshatóság általi használatbavétel 

tudomásulvételével kell rendelkezniük, és az 

ingatlanban a használatbavételtől számított 10. év 

leteltéig csak a tulajdonos és családja tartózkodhat 

életvitelszerűen, azt más személyek nem lakhatják, 

továbbá az ingatlant bérletbe másnak nem adhatják, 

ellenkező esetben az  Önkormányzat teherként 

bejegyeztetheti az ingatlanukra az Önkormányzat 

által meghatározott aktuális telekár - annak 

hiányában a helyben kialakult, aktuális telekár - és 

az általuk megfizetett vételár különbözetét, továbbá 

nem lesznek jogosultak a Kakucs község szociális 

rendeletében meghatározott támogatásokra, 

- tudomásul veszik, hogy amennyiben - az e 

határozatban foglaltak figyelembevételével - 

tulajdonukba került szociális ingatlant a 

szerződéskötést követő 10 éven belül értékesíteni 

kívánják, kötelezhetők lehetnek az általuk 

kedvezményes áron megvásárolt telek és az 

Önkormányzat által meghatározott aktuális telekár - 

annak hiányában a helyben kialakult, aktuális 

vételár - közötti különbözet megfizetésére. 

6. Az 1. pontban foglalt   

- szociális telkek közül egy család (vagy egy 

családból csak egy személy) csak egyetlen ingatlan 

megvásárlására jogosult,   

- szociális telkek értékesítésére vonatkozó 

adásvételi szerződésekkel kapcsolatos ügyvédi 

munkadíj, egyéb hatósági díjak megfizetése a vevőt 

terheli, 

- szociális telkek értékesítése esetén az 

Önkormányzat az ingatlanokra vonatkozóan az 

ingatlannyilvántartásban elidegenítési tilalmat 

jegyeztet be a szerződéskötést követő 10 éves 

időtartamra,  

- szociális telkek értékesítésére - annak speciális 

jellegére tekintettel - nem alkalmazhatóak „az 

önkormányzati tulajdonú lakótelkek 

vételárkedvezményéről” szóló 25/2017. (XI. 14.) 

önkormányzati rendeletben foglaltak.   

7. Az 1. pontban foglalt, kedvezményes vételárú szociális 

lakótelkek megvásárlása iránti kérelmet az Önkormányzat 

részére kell benyújtani. A kérelmeket a szociális ügyekért 

felelős bizottság egyedileg tárgyalja meg, és e bizottság 

tesz javaslatot a Képviselő-testület elé azok elfogadására, 

vagy elutasítására. 

8. Az 1. pontban foglalt szociális ingatlanok értékesítésére 

vonatkozó adásvételi szerződéseket az Önkormányzat 

képviseletében a Polgármester köti meg a 

vevővel/vevőkkel. 



25.  06. 

07. 

A Kakucs 

Községfejlesztési 

Kft. általi 

pályázat 

benyújtásához 

történő 

hozzájárulásról 

 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, 

ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva – 

Kakucs Község Önkormányzata, mint a Kakucs 

Községfejlesztési Kft. (2366 Kakucs, Fő utca 20.) 100%-os 

tulajdonosának képviseletében egyetért azzal, hogy a Kft. 

a Kakucs, Fő utca 26-28. számú ingatlanok területére 

egy közösségi házat építtessen, és a megvalósítás 

finanszírozása érdekében egy erre a célra kiírt 

pályázatra nyújtsa be pályázatát. 

26.  06. 

07. 

A DAKÖV Kft. 

2020. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, 

ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva – 

- elfogadja a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 

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

végzett víziközmű-szolgáltatás működéséről készített 2020. 

évre vonatkozó beszámolót.  

 

27.  06. 

07. 

A Kakucs 036/43. 

hrsz-ú földterület 

értékesítéséhez 

történő 

hozzájárulásról 

 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, 

ezen Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - 

a 95/2018. (12. 03.) számú határozatában foglalt vevőjelölt 

kérésére hatályon kívül helyezi a 95/2018. (12. 03.) számú 

határozatában foglaltakat és egyúttal a tárgyban a 

következők szerint dönt. 

2. A Polgármester hozzájárul, hogy a Kakucs 036/43. hrsz-

ú, 1 ha 2227 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 

………. (2366 Kakucs, ……….) szám alatti lakos, 

földműves részére kerüljön értékesítésre mindösszesen 

bruttó 6.211.316 Ft-ért. 

3. A felek között kötendő adásvételi szerződés véglegessé 

válásához szükséges, hogy a Magyar Állam és más, 

elővásárlásra jogosult az elővételi jogával ne éljen, 

figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 13. és 14. §-aiban, valamint a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 



törvény 18. §-ában foglaltakra. 

4. A Polgármester köti meg a jelen határozatban 

megnevezettel, vagy az elővásárlásra jogosulttal a 2. 

pontban megjelölt ingatlanra vonatkozó adásvételi 

előszerződést. 

28.  06. 

10. 

A Temető utca 24. 

szám alatti, 

kedvezményes 

vételárú lakótelek 

értékesítéséről 

 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint a 

Képviselő-testület Jogi és Szociális Bizottságának 

véleményét kikérve, a Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörét gyakorolva - támogatja …… (a továbbiakban: 

Kérelmező) kérelmét, melyet a Kakucs, 796/4. hrsz-ú, a 

természetben 2366 Kakucs, Temető utca 24. szám alatti, - 

ún. szociális célú - lakótelek megvásárlására nyújtott be. 

2. A Polgármester – tekintettel arra, hogy a Kérelmező a 

Képviselő-testület 24/2021. (V. 28.) sz. határozata 1.a) 

pontjában foglalt feltételeknek felel meg – hozzájárul, hogy 

a Kérelmező részére értékesítésre kerüljön az 1. pontban 

meghatározott ingatlan a nevezett határozatban foglalt 

feltételekkel, bruttó 500.000 Ft-os vételáron. 
3. A Polgármester az e határozatban foglaltak 

figyelembevételével jogosult a Kérelmezővel az adásvételi 

szerződést megkötni. 

29.  06. 

10. 

A Temető utca 22. 

szám alatti, 

kedvezményes 

vételárú lakótelek 

értékesítéséről 

 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint a 

Képviselő-testület Jogi és Szociális Bizottságának 

véleményét kikérve, a Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörét gyakorolva - támogatja …………… (a 

továbbiakban: Kérelmezők) kérelmét, melyet a Kakucs, 

796/5. hrsz-ú, a természetben 2366 Kakucs, Temető utca 

22. szám alatti, - ún. szociális célú - lakótelek 

megvásárlására nyújtottak be. 

2. A Polgármester – tekintettel arra, hogy a Kérelmezők a 

Képviselő-testület 24/2021. (V. 28.) sz. határozata 1.b) 

pontjában foglalt feltételeknek felelnek meg – hozzájárul, 

hogy a Kérelmezők részére értékesítésre kerüljön az 1. 

pontban meghatározott ingatlan a nevezett határozatban 

foglalt feltételekkel, bruttó 3.500.000 Ft-os vételáron. 

 
3. A Polgármester az e határozatban foglaltak 

figyelembevételével jogosult a Kérelmezőkkel az 

adásvételi szerződést megkötni. 



30.  06. 

10. 

Dr. Kende Károly 

címzetes főorvos  

„Kakucs 

Díszpolgára” 

kitüntető díjban 

való részesítéséről 

 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, 

a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva -  

dönt arról, hogy  

2021. évben 

„Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető címet adományoz kiemelkedő társadalmi 

tevékenysége elismeréseként: 

Dr. Kende Károly címzetes főorvosnak, 

kakucsi háziorvosnak, aki munkássága során 

Kakucsért kiemelkedően dolgozott, 

elévülhetetlen érdemeket szerzett a település fejlődése 

érdekében és  

munkásságával hozzájárult Kakucs hírnevének 

gyarapításához. 

 

A díj átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség 

keretében kerül sor. 

31.  06. 

10. 

Csatlós Magdolna  

„Kakucsért 

Érdemérem” 

posztumusz 

Kitüntető Díjban 

való részesítéséről 

 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, 

a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva -  

dönt arról, hogy  

2021. évben 

néhai Csatlós Magdolna kántor-tanítót 

„Kakucsért Érdemérem” 

posztumusz Kitüntető Díjban részesíti 

a kulturális és pedagógiai élet területén 

hosszú éveken át végzett kimagasló közösségi 

tevékenységéért, 

mellyel hozzájárult a község társadalmi és művészeti 

értékeinek növeléséhez. 

 

A díj átadására a 2022. évi március 15-ei rendezvényen 

kerül sor. 

32.  06. 

10. 

A Tamás és Zsolt 

Kft.  

„Kakucs Község 

Kiváló 

Vállalkozása” 

kitüntető díjban 

való részesítéséről 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve, 



 a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva -  

dönt arról, hogy 2021. évben 

„Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” 

kitüntető díjat adományoz a 

Tamás és Zsolt Kft.-nek 

(székhelye: 2366 Kakucs, Külső Monori utca 9., képviseli: 

Lovas István) 

a település jó hírnevét erősítő, fejlődését segítő, érdekeit 

elősegítő,  

példamutató vállalkozói tevékenysége elismeréseként. 

 

A díj átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség 

keretében kerül sor. 

33.  06. 

14. 

A Temető utcai, 

kedvezményes árú 

telkek értékesítési 

feltételeinek 

módosításáról 

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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét 

gyakorolva – az alábbi 5.1. ponttal egészíti ki a Képviselő-

testület 24/2021. (V. 28.) számú Határozatát: 

 

„5.1. Az 5. pontban foglaltaktól eltérően, azok a nem 

kakucsi lakcímmel rendelkező személyek is jogosultak az 

ezen határozatban szereplő kedvezményes árú telkek 

megvásárlására,  

akik (vagy a vevőjelölt házastársak/élettársak közül 

legalább egyikük) a vételi szándék bejelentésekor 

Kakucs Község Önkormányzatának alkalmazásában 

állnak, és itt legalább egyéves munkaviszonnyal 

rendelkeznek, és  

- rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetűek, és 

- lakástulajdonnal nem rendelkeznek.” 

 

34.  06. 

14. 

A Temető utca 20. 

szám alatti, 

kedvezményes 

vételárú lakótelek 

értékesítéséről 

 

1. 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 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét 

gyakorolva – támogatja …….. és ……. (a továbbiakban: 

Kérelmezők) kérelmét, melyet a Kakucs, 796/6. hrsz-ú, a 

természetben 2366 Kakucs, Temető utca 20. szám alatti, 

- ún. szociális célú - lakótelek megvásárlására 

nyújtottak be. 

 

2. A Polgármester – tekintettel arra, hogy a Kérelmezők a 

Képviselő-testület 24/2021. (V. 28.) sz. és a 33/2021. (VI. 

14.) sz. határozataiban foglaltaknak megfelelnek – 



megállapítja, hogy Kérelmezők a 24/2021. (V. 28.) 

határozat 1.a) pontja értelmében: bruttó 500.000 Ft-os 

vételáron jogosultak megvásárolni az 1. pontban 

meghatározott ingatlant, nevezett határozatokban foglaltak 

figyelembevételével. 

 
3. A Polgármester az e határozatban foglaltak alapján 

jogosult a Kérelmezőkkel az adásvételi szerződést 

megkötni.  

35.  07. 

07. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha Alapító 

Okiratának 

1/2021. számú 

módosításáról  

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha Alapító 

Okiratának módosítását ezen határozat 1. melléklete szerint 

jóváhagyja, és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 

ezen határozat 2. melléklete szerinti formában és 

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.  

 

A 35/2021. (VII. 07.) képviselő-testületi határozat 1. 

melléklete 

 

Okirat száma: 1/2021. 

 

Módosító okirat 

 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha – Kakucs 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2020. 

október 14. napján kiadott 2/2020. számú – alapító 

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján, 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2021. (VII. 07.) sz. határozatára figyelemmel, a 

következők szerint módosítom: 

 

Az alapító okirat 4.3.3. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

4.3.3. a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai fejlesztő 

nevelése.  

(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény által meghatározott sajátos nevelési igényű 

gyermekek közül: az enyhe értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési – 

súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási – zavarral küzdő 

gyermekek nevelése.) 



 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kakucs, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

(Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot lásd az 

előterjesztések között.) 

36.  07. 

07. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha új 

Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatának 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglalt melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha új 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, s egyetért a 

Szabályzat azon rendelkezéseivel, amelyekből az 

Önkormányzatra, mint fenntartóra többletkötelezettség 

hárul. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 

Óvoda korábbi SZMSZ-ének jóváhagyásáról rendelkező 

31/2013. (04. 18.) határozatát. 
 

(Óvoda SZMSZ-ét lásd az előterjesztések között!) 

37.  07. 

07. 

A Kakucs 

Községfejlesztési 

Kft. általi új 

egészségház 

megvalósítása 

érdekében 

pályázat 

benyújtásához 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Kakucs Község Önkormányzata, mint a Kakucs 

Községfejlesztési Kft. (2366 Kakucs, Fő utca 20.) 100%-os 

tulajdonosának képviseletében - egyetért azzal, hogy a Kft. 

a Kakucs, Rónay utca 40. számú ingatlan területére egy új 

egészségházat építtessen, és a megvalósítás finanszírozása 

érdekében egy erre a célra kiírt pályázatra nyújtsa be 

pályázatát. 

 

38.  07. 

07. 

A Magyar Állam 

tulajdonát képező 

kakucsi ingatlan 

ingyenes 

önkormányzati 

tulajdonba 

adásának 

kérelmezéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Magyar Falu Program támogatási rendszere keretében - a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 

kérelmezi  

- a Magyar Állam tulajdonában lévő,  

- Kakucs 804. helyrajzi számon felvett,  

- a természetben 2366 Kakucs, Erdősor utca 15. szám 

alatt található,  

- kivett lakóház, udvar megnevezésű,  

- 1439 m2 területű ingatlan  

1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását. 

 

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

felül - a Magyar Falu Program támogatási rendszere 

keretében, mint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 

felajánlott lehetőséget – az MNV Zrt-nél kezdeményezi és 

kérelmezi  



a)  a Magyar Állam tulajdonában lévő,  

Kakucs 500. helyrajzi számon felvett,  

a természetben 2366 Kakucs, Fő utca 86. 

szám alatt található,  

kivett lakóház, udvar megnevezésű,  

1190 m2 területű,  

valamint  

b)  a Magyar Állam tulajdonában lévő,  

Kakucs 115/1. helyrajzi számon felvett,  

a természetben 2366 Kakucs, Pergel köz 1. 

szám alatt található,  

kivett lakóház, udvar megnevezésű,  

733 m2 területű  

ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 1. és 2. pontban megjelölt ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, 

valamennyi nyilatkozatot megtegyen, és az ingatlanok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

dokumentumokat az Önkormányzat képviseletében aláírja. 
39.  07. 

07. 

A Kakucsi 

Gulyás- és 

Sörfesztivál 

megrendezéséhez 

helyszín 

biztosításáról  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a „Hagyományőrzés A Gasztronómiáért 

Egyesület” (2366 Kakucs, Rákóczi utca 10.) által, az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, Rónay György 

utca 40. szám alatti ingatlan területén, 2021. szeptember 4-

én megrendezésre kerüljön a Kakucsi Gulyás- és 

Sörfesztivál. 

A fesztivál belépődíj-mentes, egynapos rendezvény lesz. 

 

A Képviselő-testület felhívja az Egyesület figyelmét, hogy 

a rendezvény utáni hétfőn az Önkormányzat által biztosított 

területet abban az állapotban kell átadniuk az 

Önkormányzat részére, ahogyan azt az Önkormányzat a 

részükre átadta. Az Egyesület egyben tudomásul veszi, 

hogy az Önkormányzat nem tud a takarításhoz munkaerőt 

biztosítani.  

Az Egyesületnek a rendezvény lebonyolítása során különös 

tekintettel kell lennie az olajos-zsíros és 

környezetszennyező hulladékok kezelésére és tárolására. 

A Képviselő-testület az ételek készítése során kizárólag 

gázaláégővel történő főzést engedélyez a főző 

csoportoknak, fával vagy más szilárd anyaggal való főzést, 

füsttel járó tevékenységet nem engedélyez. 

40.  07. 

07. 

Kakucs Község 

Önkormányzata 

új Közbeszerzési 

Szabályzatának 

megalkotásáról 

1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § 

(1) bekezdése alapján Kakucs Község Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatát a határozat mellékletének 

megfelelő tartalommal alkotja meg. 



 2) A Képviselő-testület jelen határozat 1) pontjának 

elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 

Közbeszerzési Szabályzatról rendelkező, 51/2018. (07. 23.) 

számú KT.-határozatot. 

 

(Az új Közbeszerzési Szabályzatot lásd az előterjesztések 

között.) 

41.  07. 

07. 

A 2021. évi 

közbeszerzési terv 

1. módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2021. évre vonatkozó módosított 

közbeszerzési tervét a 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) 

bekezdése szerint az alábbiak szerint fogadja el: 

 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

2021. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 1. 

MÓDOSÍTÁSA  

 

Közbeszerzé

s tárgya 

Tervezett 

eljárástípus 

Eljárás tervezett 

megindítása 

új, 2 

csoportszobás 

mini bölcsőde 

építése 

Kakucs 

Községben 

nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 

2021. III. negyedév 

 

42.  07. 

07. 

PM_BOLCSODE

FEJLESZTES_20

19. 

azonosítószámú 

pályázathoz 

kapcsolódóan a 

közbeszerzési 

eljárás 

lefolytatására 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 

megyében” című, és PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019. 

kódszámú pályázat keretében a Kakucs, Fő utca 156/C. 

szám alatti ingatlanra megépítendő mini bölcsőde 

kivitelezési munkálatai elvégzéséhez szükséges 

közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, amelynek 

lebonyolításával a GESZTORHÁZ Tanácsadó és 

Szolgáltató Betéti Társaságot (2367 Újhartyán, Monori út 

30.) bízza meg.  

A megbízási díj összege: bruttó 1.118.335 Ft, mely 

összeget a Képviselő-testület a Kakucs Község 

Önkormányzata 2021. évi költségvetésében biztosítja. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az 1.) pontban kiválasztott vállalkozással kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

43.  08. 

23. 

A szociális célú 

tűzifavásárlás 

támogatására 

pályázat 

benyújtásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

által, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, 

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1 pontja alapján 

kiírt pályázatra - pályázatot nyújt be 194 m3 mennyiségű 

kemény lombos fafajtájú tűzifa megvásárlásának 

támogatása céljából.  

 



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

1. pontban megjelölt 194 m3 mennyiségű tűzifa 

vásárlásához 246.380 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. 

44.  08. 

23. 

 

zárt 

A Kakucs Temető 

utcában lévő egyik 

szociális célú telek 

kedvezményes 

áron történő 

értékesítése 

tárgyában 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a ………. (a továbbiakban: Kérelmező) 

Kakucs, ………. sz. alatti lakos által benyújtott, a Kakucs, 

Temető utcában lévő, egyik szociális célú telek 

megvásárlására vonatkozó kérelmet, mellyel kapcsolatban 

a következő döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület - tekintettel a Kérelmező nehéz 

családi és anyagi hátterére – abban az esetben járul hozzá, 

hogy Kérelmező részére értékesítésre kerüljön a Kakucs, 

Temető utcában lévő egyik, szociális célú telek - a 

Képviselő-testület 24/2021. (V. 28.) sz. határozatában 

foglalt feltételekkel és bruttó 500.000 Ft-os vételáron -, 

amennyiben Kérelmező 2022. március 31-éig csatolni 

fogja a telekvásárlás feltételeként előírt dokumentumok 

közül a hiányzókat: 

 

- a folyamatos 6 havi munkaviszonyra vonatkozó 

jövedelemigazolást, illetve  

- igazolja az alkalmazó cég az állandó 

munkaviszonya fennállását, valamint  

- igazolást arról, hogy a folyószámláján rendelkezik 

a Képviselő-testület által meghatározott vételárral. 

 

Amennyiben Kérelmező csatolni tudja a meghatározott 

időpontig a hiányzó dokumentumokat, úgy a Képviselő-

testület hozzájárul, hogy a Polgármester Asszony az 

Önkormányzat nevében megkösse Kérelmezővel a 

telekeladási szerződést, és azon időpontig ne kerüljön 

más személy részére értékesítésre egy darab, a Kakucs, 

Temető utcában lévő (a vétel időpontjában soron 

következő) építési telek. Egy telket számára fenti 

időpontig fenntart az Önkormányzat. 

 

Amennyiben Kérelmező nem tudja csatolni a hiányzó 

dokumentumokat, a Képviselő-testület nem járul hozzá, 

hogy értékesítésre kerüljön részére szociális célú telek. 

Ebben az esetben 2022. április 1-jétől a részére fenntartott 

egy darab telek továbbra is eladhatóvá válik.    

 

 

 

 



45.  09. 

20. 

A Bursa 

Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer

hez történő 

csatlakozásról 

 

A Képviselő-testület - Kakucs Község Önkormányzatának 

(a továbbiakban: Önkormányzat) a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásáról - az alábbiak szerint dönt, és felhatalmazza 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert a csatlakozási 

nyilatkozat Önkormányzat nevében történő aláírására: 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően 

kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.  

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. 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 2022. évi fordulója keretében a 

beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

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

elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-

Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól 

bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak 

tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben 

a pályázati kiírás feltételeivel.  

46.  09. 

20. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha által a 2020/21. 

nevelési évről készített beszámolót. 

47.  09. 

20. 

Kakucs közműves 

ivóvízellátó 

rendszer gördülő 

fejlesztési 

tervének 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. §-ában foglaltakra figyelemmel – a 

 

- Kakucs közműves ivóvízellátás megnevezésű, 

- 11-32230-1-001-00-03 víziközmű-rendszer kódú, 

- Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő 

 

víziközmű-rendszer 2022-2036. 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 2021. szeptember 

30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet. 

48.  09. 

20. 

Kakucs közműves 

szennyvízelvezető 

rendszer gördülő 

fejlesztési 

tervének 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. §-ában foglaltakra figyelemmel – a 

- Kakucs közműves szennyvízelvezetés 

megnevezésű, 

- 22-32230-1-001-00-14 víziközmű-rendszer kódú, 

- Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer 2022-2036. 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 2021. szeptember 

30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet. 

49.  10. 

11. 

Folyószámla-

hitelkeret 

igényléséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat részére 40.000.000 Ft, azaz 

negyvenmillió forint összegű folyószámla-hitelkeretet 

igényel a számlavezető Takarékbank Zrt.-től. 

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

szerződés megkötésének napjától - 2022. december 31-éig 

terjedő időtartamban határozza meg. 

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

határozza meg: az államháztartásról szóló 2011. évi 

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

vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt, 

a hitel és járulékai erejéig. 

 

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

hitel-visszafizetés időtartama alatt a kapott hitel és 

járulékai összegét az Önkormányzat költségvetési 

rendeletébe betervezi és jóváhagyja, és a hitel futamideje 

alatt az igénybevett hitelt és járulékait visszafizeti a 

folyósító pénzintézetnek. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az 

Önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt 

a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására. 



50.  10. 

11. 

A Képviselő-

testület 2022. évi 

munkatervéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2022. 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 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 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet 

elrendeléséről döntés; 

A Polgármester 2022. évi szabadságütemezésének 

jóváhagyása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ február  

Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Döntés pályázat kiírásáról civil szervezetek 

számára; 

A Március 15-ei ünnepség keretében átadandó 

kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Az Óvoda 2022/23. 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 2021. évi 

költségvetésének módosításáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Az Önkormányzatra vonatkozó 2021. évre szóló 

belső ellenőrzési jelentés elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ május 

Kakucs Község Önkormányzata 2021. évi 

zárszámadásáról szóló rendelettervezet megvitatása 

és elfogadása; 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

Döntés – az Általános Iskola előterjesztése esetén – 

tanulók Rónay György Díjban való részesítéséről; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ június 

DAKÖV Kft. beszámolójának elfogadása; 

Rendőrségi beszámoló elfogadása; 

Tűzoltósági beszámoló elfogadása; 

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

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; 

„Kakucs Község Kiváló Vállalkozása” kitüntető 

díjra benyújtott javaslatról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ szeptember 

Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének módosítása; 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 

beszámolójának elfogadása; 

A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos 2023-

2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek 

elfogadása; 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

9./ október 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

rendelet elfogadása; 

Általános iskolai felvételi körzethatár 

meghatározásával kapcsolatos vélemény 

kialakítása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

10./ november 

Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének módosítása; 

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének 

elfogadása; 

A 2023. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

A helyi adórendeletek szükség szerinti módosítása; 

Térítési díjak szükség szerinti felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

11./ december  

Közmeghallgatás; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

51.  10. 

11. 

A Rónay György 

utca és a Gizella 

utca egy-egy 

szakasza 

aszfaltburkolatán

ak felújításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Rónay György utcának a Templom 

köz és a Székesi út közötti, illetve a Gizella utcának a 

Fecske utca találkozásától kezdődően a Csíkosi útig tartó 

szakasza aszfaltburkolattal felújításra kerüljön, legkésőbb 

2022. június 30-áig. 

Az említett két utcaszakasz burkolatának nagysága 

mindösszesen: 3.000 m2. 

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

finanszírozásának költségeire 6.500 Ft/m2 + ÁFA, vagyis 

19.500.000 Ft + 5.265.000 Ft ÁFA összeget, 

mindösszesen: 24.765.000 Ft-ot különít el az 

Önkormányzat költségvetésében. 



3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy ezen határozatban foglaltak figyelembevételével - az 

Önkormányzat nevében - kösse meg a kivitelezési 

vállalkozási szerződést a Tamás és Zsolt Kft.-vel (2366 

Kakucs, Külső Monori utca 9.) 

52.  10. 

11. 

A Kakucs 036/33. 

hrsz-ú ingatlan 

megosztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kakucs 036/33. hrsz. 

alatt nyilvántartott, külterületi, szántó művelési ágú, 6. 

minőségi osztályú, 15.000 nm alapterületű és 9,45 AK 

értékű ingatlan megosztásra kerüljön, mely megosztás 

alapján az alábbi ingatlanok alakulnak ki: 

a)  a Kakucs 036/50. hrsz. alatt nyilvántartott, külterületi, 

szántó művelési ágú, 6. minőségi osztályú, 5000 nm 

alapterületű és 3,15 AK értékű, valamint  

b)  a Kakucs 036/51. hrsz. alatt nyilvántartott, külterületi, 

szántó művelési ágú, 6. minőségi osztályú, 10000 nm 

alapterületű és 6,30 AK értékű. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

megosztáshoz szükséges okiratok aláírására. 

53.  10. 

11. 

A Kakucs 036/51. 

hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő - a 

Kakucs, 036/33. hrsz-ú ingatlan megosztását követően 

kialakuló - Kakucs 036/51. hrsz-ú, külterületi, szántó 

művelési ágú, 1 hektár nagyságú ingatlan értékesítésre 

kerüljön bruttó 7.000.000 Ft, azaz Hétmillió forint 

vételárért. 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1. pontban 

foglalt ingatlan elsődleges vevőjelöltje: Lovas Zsolt, 2366 

Kakucs, Ibolya utca 1/C. szám alatti lakos, földműves. 

3. Az Önkormányzat és a 2. pontban foglalt vevőjelölt által 

kötendő adásvételi szerződés véglegessé válásához 

szükséges, hogy a Magyar Állam és más, elővásárlásra 

jogosult az elővételi jogával ne éljen, figyelemmel a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. és 

14. §-aiban, valamint a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. §-ában 

foglaltakra. 

4. A 2. pontban foglalt vevőjelölt az ingatlan vételárát a 

felek által kötendő adásvételi szerződés aláírását követő 8, 

azaz nyolc munkanapon belül köteles megfizetni az 

Önkormányzat részére. 

Amennyiben nem a 2. pontban foglalt vevőjelölt, hanem 

más, elővásárlásra jogosult szerzi meg az 1. pontban foglalt 

ingatlan tulajdonjogát, úgy ezen tény tudomásra jutásától 

számított 8, azaz nyolc munkanapon belül a vételár 

kamatmentes összege az Önkormányzat részéről 2. pontban 

nevezett vevőjelölt részére visszautalásra kerül. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. 

pontban foglalt ingatlan átruházásához szükséges okiratok 

aláírására. 



54.  10. 

11. 

Felső-

Homokhátság 

Vidékfejlesztési 

Egyesület részére 

bankgarancia 

meghosszabbításá

hoz készfizető 

kezesség 

vállalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

tagönkormányzata, a 2014-2020 közötti, 2022. december 

31-ig meghosszabbított EMVA működési időszakban a 

TAKARÉKBANK ZRT által biztosított 22.000.000 forint 

összegű bankgaranciához 736.572 Ft, azaz 

hétszázharminchatezer-ötszázhetvenkettő forint készfizető 

kezességvállalást nyújt. A működési előleg 

visszatörlesztésének végső határideje ezzel 2022. december 

31-re módosul. 

55.  10. 

11. 

Felső-

Homokhátság 

Vidékfejlesztési 

Egyesület 

folyószámlahiteléh

ez készfizető 

kezesség 

vállalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület 2021. szeptember 21-i 

Közgyűlésén hozott 6b/2021. 09. 21. számú Közgyűlési 

határozattal, - mely szerint a TAKARÉKBANK Zrt-től 

igényelt 1 éves futamidejű folyószámlahitel 2022. 

december 31-ig történő meghosszabbításával kívánja 

működtetni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesületet, és a 20.000.000 Ft összegű hitel fedezeteként 

az Önkormányzat lakosságarányosan 669.611 Ft, azaz, 

hatszázhatvankilencezer-hatszáztizenegy forint készfizető 

kezességet vállal. A kezességvállalás visszavonásig 

érvényes. 

56.  10. 

11. 

A 2022. évi belső 

ellenőrzési 

feladatok 

ellátására 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megbízza a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.) a 2022. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési feladatok ellátásával az 

Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervében foglaltak 

figyelembevételével. 

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

elvégzésének költségeire az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében 400.000 Ft + ÁFA összeget különít el. 

(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.) 

3. A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a Kft.-vel kötendő szerződést az Önkormányzat 

nevében aláírja. 

57.  10. 

11. 

Az Önkormányzat 

2022. évi belső 

ellenőrzési 

tervéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési terv keretében a 

könyvtári és közművelődési intézményrendszer 

ellenőrzését, vizsgálatát végezteti el - a belső ellenőrzési 

feladatok ellátásával megbízott vállalkozás útján - ezen 

határozat mellékletét képező BELSŐ ELLENŐRZÉSI 

TERV-ben foglaltak alapján. 

 

 



Az 57/2021. (X. 11.) Határozat melléklete: 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

S

o

r

-

s

z

á

m 

Ellenőrz

ött 

szerv, 

szerveze

ti egység 

Az ellenőrzés 

célja, tárgya, 

ellenőrizendő 

időszak 

Azonosíto

tt 

kockázati 

tényezők 

(*) 

Az 

ellenőrzé

s típusa, 

módszer

ei (**) 

Az 

ellen

őrzé

s 

terv

ezett 

üte

mez

ése 

(***

) 

Az 

ellen

őrzés

re 

fordí

tand

ó 

kapa

citás 

(ellen

őri 

nap) 

(****

) 

1 

 

Kakucs 

Község 

Önkorm

ányzata 

Rónay 

György 

Könyvtá

r és 

Közössé

gi Ház 

Célja: annak 

megállapítása, 

hogy az 

önkormányzat 

kormányzati 

funkcióján 

működő 

könyvtár és 

közösség ház 

esetében a 

működés és 

gazdálkodás 

megfelel-e a 

vonatkozó 

törvényi 

előírásoknak és 

az 

önkormányzat 

által kitűzött 

céloknak 

 

Tárgya: átfogó 

működés, 

gazdálkodás 

 

Időszak: 2021. 

év 

 

- A 

gazdálkod

ás 

esetleges 

nem 

szabálysze

rűségében 

rejlő 

kockázato

k 

 

- 

Jogszabály

i előírások 

be nem 

tartásában 

rejlő 

kockázato

k 

 

 

Típusa: 

Rendszer 

ellenőrzé

s 

 

Módszer

ei: 

Dokumen

tumok 

szúróprób

aszerű, 

ellenőrzé

se 

 

Interjúkés

zítés 

 

 

2022

. I. 

negy

edév 

(már

cius) 

 

 

16 

belső 

ellen

őri 

nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó 

elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések 

elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: 

becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső 

ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak 

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési 

feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés 

elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 5 ellenőri nap 



58.  10. 

11. 

Általános iskolai 

felvételi 

körzethatár 

meghatározásával 

kapcsolatos 

vélemény 

kialakításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

fenntartja azon véleményét, hogy a Kakucsi Általános 

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

2022/2023. tanévre vonatkozóan továbbra is Kakucs 

község közigazgatási területében legyen meghatározva. 

2. A Képviselő-testület véleményében rögzíti továbbá azt 

is, hogy Kakucs község Jegyzőjének nyilvántartása szerint 

a helyi  

- hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszáma: 15 fő,  

amelyből 15 fő a Kakucsi Általános Iskola tanulója, 

- halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszáma: 9 fő, amelyből 9 fő a 

Kakucsi Általános Iskola tanulója.  

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

határozatban foglaltakról az illetékes tankerületi központot 

értesíteni szíveskedjék.  

59.  10. 

11. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha 

2021/22. évi 

munkatervének 

véleményezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében 

meghatározott véleményezési jogkörében eljárva az 

Önkormányzat fenntartásában lévő Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda és Konyha (2366 Kakucs, Székesi út 3.) 2021/22. 

évi munkatervét megismerte, megtárgyalta, és az abban 

foglaltakkal egyetért. 

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

60.  10. 

28. 

zárt 

A Temető utca 18. 

szám alatti, 

kedvezményes 

vételárú lakótelek 

értékesítéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testülete 

támogatja ………… (a továbbiakban: Kérelmező) 

kérelmét, melyet a Kakucs, 796/7. hrsz-ú, a természetben 

2366 Kakucs, Temető utca 18. szám alatti, - ún. szociális 

célú - lakótelek megvásárlására nyújtott be. 

 

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

Képviselő-testület 24/2021. (V. 28.) sz. határozatában 

foglaltaknak megfelel – megállapítja, hogy Kérelmező ezen 

határozat 2/a) pontja értelmében: bruttó 3.500.000 Ft-os 

vételáron jogosult megvásárolni az 1. pontban 

meghatározott ingatlant, nevezett határozatban foglaltak 

figyelembevételével. 

 

3. A Polgármester az e határozatban foglaltak alapján 

jogosult a Kérelmezővel az adásvételi szerződést megkötni. 
 


