
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 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. 

11. 

A Kakucs 

Községfejlesztési 

Kft. Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Kakucs Község Önkormányzata, mint alapító szerv 

képviseletében – a Kakucs Községfejlesztési Kft. 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2.  01. 

11. 

A Kakucs 

Községfejlesztési 

Kft. 

Javadalmazási 

Szabályzatának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Kakucs Község Önkormányzata, mint alapító szerv 

képviseletében – a Kakucs Községfejlesztési Kft. 

Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

3.  01. 

11. 

A Kakucs 

Községfejlesztési 

Kft. Felügyelő 

Bizottsága 

Ügyrendjének 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Kakucs Község Önkormányzata, mint alapító szerv 

képviseletében – a Kakucs Községfejlesztési Kft. 

Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét az előterjesztés szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

4.  01. 

11. 

„Élhető 

települések - TOP 

Plusz 1.2.2-21” 

kódszámú 

pályázaton való 

részvételről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Kakucs Község Önkormányzata pályázatot 

nyújt be a Széchenyi Terv Plusz program keretében 

meghirdetett, „Élhető települések - TOP Plusz 1.2.2-21” 

elnevezésű pályázaton belül az alábbi kiírásra: 

E) Hulladékkezelés, kármentesítés pontján belül:  

II. Illegális hulladéklerakók felszámolása  

a) 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (4) 

bekezdése alapján közterületen 

jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott 

hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, 

terület helyreállítása. 

 

2. Az Önkormányzat – nyertesség esetén – a pályázati 

támogatás összegének felhasználásával az Önkormányzat 

tulajdonában lévő  

- kakucsi 032. hrsz-ú, 5 ha 2385 m2 nagyságú, 

- kakucsi 05/32 hrsz-ú, 1000 m2 nagyságú, 

- kakucsi 027 hrsz-ú, 3478 m2 nagyságú, 

- kakucsi 036/16 hrsz-ú, 5822 m2 nagyságú és a  

- kakucsi 036/18 hrsz-ú 3110 m2 nagyságú  

közterületeken tervezi elvégezni a rajtuk jogellenesen 



elhelyezett hulladékok összegyűjtését, elszállítását és ezen 

közterületek helyreállítását. 

 

3. Jelen határozatban foglalt tevékenységek elvégzése 

érdekében az Önkormányzatunk által igényelhető 

támogatási összeg minimuma: 30.000.000 Ft, maximuma: 

300.000.000 Ft. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésére, valamint a pályázat benyújtásához 

szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására. 

5.  01. 

17. 

A Polgármester 

2022. évi 

szabadságütemezé

sének 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester 2022. évi szabadságnapjainak száma 43 nap. 

 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

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

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 2022. évi 43 nap 

szabadságának ütemezését a következők szerint hagyja 

jóvá: 

januárban   2  nap 

februárban   2  nap 

márciusban   2  nap 

áprilisban            10             nap 

májusban   2  nap 

júniusban              2  nap 

júliusban             4  nap 

augusztusban               8  nap 

szeptemberben  2  nap 

októberben              2  nap 

novemberben   2  nap 

decemberben              5  nap 

6.  01. 

17. 

A Polgármester 

illetményének, 

költségtérítésének 

módosításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármester illetményét - figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

bekezdés c) pontjában, valamint a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglalt 

rendelkezésekre - 2022. január 1. napjától 780.000 Ft/hó 

összegben állapítja meg.  

2. A Képviselő-testület Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester költségtérítését - figyelemmel az Mötv. 71. 

§ (6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – 2022. január 

1. napjától 117.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az Alpolgármestert - 

a Polgármester foglalkoztatási jogviszonyában keletkezett 

szerződések, iratok és költségtérítéssel kapcsolatos 

okiratok - Képviselő-testület nevében történő aláírására. 



7.  01. 

17. 

Az 

Alpolgármester 

illetményének, 

költségtérítésének 

meghatározásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

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

bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel Dr. Jasper Andor 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – a 

nevezett jogszabályban meghatározottak 

figyelembevételével - 70%-os mértékben, vagyis 273.000 

Ft-ban határozza meg. 

2. A Képviselő-testület - tudomásul véve, hogy Dr. Jasper 

Andor alpolgármester az Mötv 80. § (2) bekezdésében 

foglalt jogával élve, a Képviselő-testülethez intézett 

írásbeli nyilatkozatával a részére adható összeg egy 

meghatározott részéről lemondott, - s egyúttal 

nyilatkozatában megjelölte, hogy a részére adható 

tiszteletdíjból havonta 50.000 Ft összegű díjra tart igényt -  

Dr. Jasper Andor társadalmi megbízatású alpolgármester  

tiszteletdíját továbbra is, vagyis 2022. január 1-jétől 

bruttó 50.000 Ft/hó összegben, 

költségtérítését a tiszteletdíjának 15%-ában, vagyis 7.500 

Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

8.  01. 

17. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

nyári zárva 

tartásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha erre vonatkozó 

igényét figyelembe véve - az Óvoda 2022. évi nyári zárva 

tartásának időpontját augusztus 08-tól (hétfőtől) - 

augusztus 19-ig (péntekig) 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.  

9.  01. 

17. 

Ételszállításra és 

egyéb használatra 

történő gépjármű 

megvásárlásáról 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat részére megvásárlásra 

kerüljön a tulajdonosától - a Kakucsi Polgárőr Egyesülettől 

- a LUE-158 frsz-ú, 2010-es évjáratú, OPEL A-H Astra 

típusú személygépkocsi 1.000.000 Ft-ért, azaz egymillió 

forintért. 

A gépjármű vételára két részletben kerül kiegyenlítésre. Az 

első 500.000 Ft-os részlet az adásvételi szerződés 

megkötésével egyidejűleg, míg a második 500.000 Ft-os 

részlet legkésőbb 2022. szeptember 30-áig.  

A gépjármű az első részlet megfizetésével egyidejűleg az 

Önkormányzat tulajdonába kerül.  

A második részlet megfizetésére vonatkozóan a felek külön 

megállapodást kötnek.  

A Képviselő-testület a gépjármű költségét az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében elkülöníti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

gépjármű adásvételével kapcsolatos, különböző 

jognyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására. 



10.  01. 

17. 

A 2022. évi 

közbeszerzési terv 

elfogadásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó közbeszerzési 

tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

Kakucs Község Önkormányzata 

2022. évi közbeszerzési terve 

I.  

Az 

ajánlatkérő 

szervezet 

megnevezés

e 

II. 

A 

közbes

zerzés 

tárgya 

III.  

A 

közbeszerz

és tervezett 

mennyisége 

IV.  

Irányadó 

eljárásrend 

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

 

V.  

A tervezett 

eljárás fajtája 

VI.  

Az eljárás 

megindításána

k tervezett 

időpontja 

VII.  

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja  

--- --- --- 

2. A Képviselő-testület egyúttal dönt arról, hogy 

amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési 

igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet 

a 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése szerint 

módosítja. 

3. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy 

gondoskodjon a közbeszerzési terv kihirdetéséről és az 

Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

11.  01. 

17. 

A X. Nemzeti 

Hagyományőrző 

Kakucsi 

Böllérfesztivál 

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, és az annak folytatásában lévő 

ún. rekreációs területen, 2022. február 26-án (szombaton) 

megrendezésre kerüljön a belépődíjmentes X. Nemzeti 

Hagyományőrző Kakucsi Böllérfesztivál. Kakucs Község 

Önkormányzata a területet ingyenesen bocsátja a 

rendezvény időtartamára az Egyesület használatába.  

Az Önkormányzat a rendezvényhez anyagi támogatást nem 

tud biztosítani az Egyesület részére. 

 

A Képviselő-testület a nevezett ingatlan területének 

használatához a következők szerint járul hozzá: 

- a futballpálya és az óvoda mögötti területen (a 

gyakorlópálya területén) csak az árusok és a 

szórakoztató részleg helyezkedhet el, az ún. 

böllérfalu (a disznóvágásokat, húsfeldolgozásokat 

érintő helyszínek) az óvoda és a „szövetkezet” 



közötti rekreációs területen, a szabadtéri 

sportparkot övező fasortól kezdődően a belterület 

határáig állítható fel. 

Az Egyesületnek a rendezvény lebonyolítása során különös 

tekintettel kell lennie az olajos-zsíros és 

környezetszennyező hulladékok kezelésére és tárolására. 

Ennek érdekében gondoskodnia kell a zsíros és 

környezetszennyező hulladékoknak az arra jogosult 

vállalkozással történő elszállíttatásáról.  Amennyiben a 

rendezvény után szerves hulladékok maradnak a füves 

területen, szennyezve a felületet, a jövőben nem áll 

módunkban a belterületre engedélyezni a böllérfesztivál 

helyszínét.   

 

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 Önkormányzat nem tud a takarításhoz 

munkaerőt biztosítani.  

12.  01. 

17. 

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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1 pontja alapján kiírt 

pályázatra – Kakucs Község Önkormányzata pályázatot 

nyújt be 208 m3 mennyiségű kemény lombos fafajtájú 

tűzifa megvásárlásának támogatása céljából.  

 

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

1. pontban megjelölt 208 m3 mennyiségű tűzifa 

vásárlásához 264.160 Ft saját forrást biztosít Kakucs 

Község Önkormányzata költségvetésében. 

 

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

Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok aláírására. 

13.  01. 

17. 

„Az 

önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatására” 

kiírt pályázaton 

való részvételről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

által, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 

meghirdetett, a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. 

mellékletében szereplő: „3. A helyi önkormányzatok 

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 utak szilárd 

burkolattal történő felújítása céljából: 

   

Irányító-

szám 

Település 

neve 

Fejlesztéssel 

érintett utca 

neve  

Helyrajzi 

szám 

2366 Kakucs Arany János 

utca 

331 és 863 

2366 Kakucs a Rákóczi 

utcának az 

Arany János 

utca és a 

Galamb utca 

közötti szakasza 

411 

 

2.  A Képviselő-testület a pályázat részeként benyújtandó 

költségek összegét (mely a kivitelezés költségét foglalja 

magában) az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

Pályázó 

A 

projekt 

összkölts

ége 

 

Vállalan

dó önerő 

minimál

is 

mértéke  

Vállalt 

önerő  

(összes 

költség és 

igényelt 

támogatás 

különbözete

) 

Igény

elt 

támo

gatás 

össze

ge   

Kakucs 

Község 

Önkorm

ányzata 

 

30.662.7

35 Ft 

 

    

6.666.66

7 Ft  

 

10.662.735 

Ft 

    

20.00

0.000 

Ft  

 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat 

benyújtásához szükséges saját forrás összege, a 

10.662.735 Ft  

- amennyiben 2022. évben valósul meg a beruházás: 

Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetése terhére biztosításra kerül, 

- amennyiben 2023. évben valósul meg a beruházás: 

Kakucs Község Önkormányzata 2023. évi 

költségvetése terhére biztosításra kerül. 

 

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 a Polgármestert a 

pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok aláírására. 

14.  01. 

17. 

A 

szennyvíztisztító-

telepre kiszabott 

bírság rendezése 

ügyében 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BM 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az 

Újhartyán-Kakucs települések közös tulajdonában álló 

szennyvíztisztító telep üzemeltetője, a DAKÖV Kft. 

részére a 35100/5690-4/2020. ált. határozatával kiszabott 

2019. évi vízszennyezési bírság 2020. és 2021. évre járó 

részleteinek megfizetésével kapcsolatban a következők 

szerint dönt: 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a DAKÖV Kft. által 

Kakucs Község Önkormányzata javára a 2020. és 2021. 

évekre fizetendő, mindösszesen 4.210.157 Ft-ot a DAKÖV 

Kft. az Önkormányzatunk által megrendelt beruházási, 

felújítási munkálatok elvégzése útján egyenlíti ki. 

 

Az Önkormányzat - pénzforgalom nélkül - beruházási, 

felhalmozási célra átadja a DAKÖV Kft. részére a 

4.210.157 Ft-ot, s egyúttal ezen követelését csökkenti ezzel 

az összeggel. 

 

A DAKÖV Kft. az Önkormányzat által megrendelt 

beruházási, felújítási munkákat ebből az elkülönített 

forrásból finanszírozza és számlázza le az Önkormányzat 

felé. 

 



15.  01. 

17. 

A Kakucsi 

Polgárőr 

Egyesület 2021. 

évi szakmai 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Kakucsi 

Polgárőr Egyesület által a Kakucs község közbiztonsága 

érdekében tett 2021. évi intézkedésekről, a Polgárőrség 

tevékenységéről készített szakmai beszámolót.  

16.  01. 

17. 

A 2022. évre kiírt 

Magyar Falu 

Program 

pályázaton való 

részvételről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az Önkormányzat a 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. 

17.  02. 

14. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Társulás 2022. 

évi 

költségvetéséhez 

történő 

hozzájárulásról  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó 

Társulás 2022. évi költségvetésére benyújtott tervezetet. 

A Képviselő-testület a „Háziorvosi Ügyelet”-nek a Kakucs 

községre jutó finanszírozására 11.715.890 Ft-ot különít el 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében. 

 

18.  02. 

14. 

A helyi 

szavazatszámláló 

bizottságok 

tagjainak és 

póttagjainak 

megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

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

(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kakucs 

községi helyi szavazatszámláló bizottságokba tagnak és 

póttagnak az alábbi, választójoggal rendelkező személyeket 

választja meg: 

 

bizottsági tagnak: 

1. Kucsák Istvánné  Kakucs, Rónay utca 33. 

2. Béki Jánosné  Kakucs, Dózsa utca 16/A. 

3. Pucsinszki Péterné  Kakucs, Rónay utca 53. 

  

4. Maczákné Kocsis Györgyi,   Kakucs, Virág utca 7. 

5. Tóth Mihályné  Kakucs, Fő utca 218. 

6. Svébis Mihályné  Kakucs, Gizella utca 82. 

 

7. Greman Lászlóné  Kakucs, Fő utca 206. 

8. Csernák Ferencné  Kakucs, Fő utca 120.  

9. Herman Ágnes  Kakucs, Fő utca 238.  

 

póttagnak: 

1. Oláhné Tóth Borbála Kakucs, Fő utca 216. 

2. Kárpáti Jánosné  Kakucs, Fecske utca 17. 

3. Horváth Györgyné  Kakucs, Malomkert utca 8. 

4. Beliczki Györgyné  Kakucs, Fő utca 106. 

5. Ordasi Jánosné  Kakucs, Petőfi utca 19. 

6. Kucsera Imréné  Kakucs, Petőfi utca 15. 

7. Juhász-Hegyi Rita  Kakucs, Sastelep utca 6. 



8. Csernák Istvánné  Kakucs, Fő utca 14. 

9. Csiszárik Imréné  Kakucs, Május 1. utca 4.  

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

11. Müllerné Károlyi Ágnes Kakucs, Dózsa utca 22. 

12. Szabó Béláné  Kakucs, Árpád utca 5. 

szám alatti lakosokat. 

 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, 

póttagjainak megbízatása a következő általános választásra 

létrehozott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart.  

19.  02. 

14. 

A Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálko

dási és 

Környezetvédelmi 

Önkormányzati 

Társulás 2021. évi 

működéséről szóló 

beszámoló 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi 

működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

20.  02. 

14. 

Óvodavezetői 

pályázat 

kiírásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 

intézményvezetésére a 2022. augusztus 1-től - 2027. július 

31-ig tartó időszakra vonatkozóan. 

 

2. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az ezen 

határozat mellékletében meghatározott tartalommal a 

pályázat megjelentetéséről gondoskodjon.  

21.  02. 

14. 

Óvodavezetői 

pályázat 

véleményezésére 

bizottság 

létrehozásáról 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha intézményvezetői 

pályázatainak véleményezésére  

 

1./ Nagy Henrietta - óvodapedagógus, intézményvezető-

helyettes 

2./ Roskóné Erős Mária – óvodapedagógus, 

munkaközösségvezető 

3./ dr. Zöldiné Bárdos Brigitta – óvodapedagógus, 

munkaközösségvezető 

 

tagokkal alakítja meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdése szerinti 

véleményező bizottságot.   

22.  02. 

14. 

A sportpálya 

gyakorlópályája 

és a mellette lévő 

ingatlanok 

határrendezéséről 

 
 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

tudomásul véve a jelenlegi természetbeni állapotot – 

hozzájárul, hogy  

- az Önkormányzat tulajdonában lévő Kakucs, 

0132/99. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 1582 m2 nagyságú ingatlan területe a 

telekalakítási (telekhatárrendezési) eljárás 

keretében a 146 m2-rel, 1436 m2-re csökken, 

-  a Kakucs külterület 0132/47 hrsz-ú ingatlan területe 



1054 m2-ről 1118 m2-re növekszik azáltal, hogy a 

Kakucs külterület 0132/99 hrsz-ú ingatlan területéből, 

a Kakucs külterület 0132/47 hrsz-ú ingatlan 

területéhez 64 m2 kerül átcsatolásra, valamint 

-  a Kakucs külterület 0132/98 hrsz-ú ingatlan területe 

3319 m2-ről 3401 m2-re növekszik azáltal, hogy a 

Kakucs külterület 0132/99 hrsz-ú ingatlan területéből, 

a Kakucs külterület 0132/98 hrsz-ú ingatlan 

területéhez 82 m2 kerül átcsatolásra. 

  

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy  

- hosszú évek óta az 1. pontban megjelölt ingatlanok 

tulajdonosai az ingatlanjaiknak az azokat egymástól 

elválasztó kerítés által körbehatárolt területeit 

használják, azonban az általuk használt és birtokolt 

körbekerített területek eltérnek a térképi állapottól és 

területnagyságtól, 

- a nevezett területeket birtokló felek már a jelen 

határozat meghozatalát megelőzően és jelenleg is a 

telekhatárrendezés ingatlan-nyilvántartási átvezetése 

utáni területnagyságokat használják, birtokolják, 

szedik hasznait, viselik terheit és a kárveszélyt, így a 

területrészek birtokbaadásra nincs szükség, 

- a telekhatárrendezés az ingatlan-nyilvántartási 

átvezetéssel arra irányul, hogy az ingatlantulajdonosok 

által ténylegesen használt és kerítéssel elhatárolt 

ingatlanterületek megegyezzenek a térképi állapottal.  

 

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy  

- a Gálik Ágnes földmérő által készített 44/2021.sz. 

telekhatárrendezési változási vázrajz szerinti 

telekhatárrendezést a PMKH Földhivatali Főosztály 

Földhivatali Osztály 3. 825157/2021.számú, 2021. 

augusztus 30. napján véglegessé vált határozatával 

engedélyezte, 

- a területalakítással érintett felek a Kakucs külterület 

0132/99 hrsz-ú ingatlan területéből a Kakucs külterület 

0132/47 hrsz-ú ingatlan területéhez átcsatolásra kerülő 

64 m2 területnagyság értékét 5.000.-Ft-ban, azaz 

ötezer forintban, továbbá a Kakucs külterület 0132/98 

hrsz-ú ingatlan területéhez átcsatolásra kerülő 82 m2 

területnagyság értékét 7.000.-Ft-ban, azaz hétezer 

forintban határozzák meg, 

- a telekhatár-rendezési szerződés megkötésének 

költségeit a 0132/47. és a 0132/98. hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonosai viselik. 

 

4. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a jelenleg 0132/99. 

hrsz-ú ingatlant a telekhatárrendezési eljárás lezárulta után 

belterületbe kívánja vonatni, majd azt követően a 65/1. 



hrsz-ú területből az építési beruházáshoz szükséges 

nagyságú területet kiméreti, és az így létrejövő 

ingatlanterületet a jelenlegi 0132/99. hrsz-ú ingatlannal 

egyesíti. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a jelen határozatban foglalt telekhatárrendezési és 

egyéb ingatlannyilvántartási eljárások során az 

Önkormányzat nevében eljárjon.  
23.  02. 

14. 

Az „Élhető 

települések - TOP 

Plusz 1.2.2-21” 

kódszámú 

pályázaton való 

részvételről és 

egyúttal a 

Képviselő-testület 

4/2022. (I. 11.) 

határozata 

hatályon kívül 

helyezéséről  

 

I. 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

4/2022. (I. 11.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

II. 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy Kakucs Község Önkormányzata pályázatot 

nyújt be a Széchenyi Terv Plusz program keretében 

meghirdetett, „Élhető települések - TOP Plusz 1.2.2-21” 

elnevezésű pályázaton belül az alábbi kiírásra: 

E) Hulladékkezelés, kármentesítés pontján belül:  

II. Illegális hulladéklerakók felszámolása  

b) 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (4) 

bekezdése alapján közterületen 

jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott 

hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, 

terület helyreállítása. 

 

2. Az Önkormányzat – nyertesség esetén – a pályázati 

támogatás összegének felhasználásával az Önkormányzat 

tulajdonában lévő  

- kakucsi 032. hrsz-ú, 5 ha 2385 m2 nagyságú, 

- kakucsi 05/32 hrsz-ú, 1000 m2 nagyságú, 

- kakucsi 027 hrsz-ú, 3478 m2 nagyságú, 

- kakucsi 036/14 hrsz-ú, 2 ha 418 m2 nagyságú, 

- kakucsi 036/16 hrsz-ú, 5822 m2 nagyságú és a  

- kakucsi 036/18 hrsz-ú 3110 m2 nagyságú  

közterületeken tervezi elvégezni a rajtuk jogellenesen 

elhelyezett hulladékok összegyűjtését, elszállítását és ezen 

közterületek helyreállítását. 

 

3. Jelen határozatban foglalt tevékenységek elvégzése 

érdekében az Önkormányzatunk által igényelhető 

támogatási összeg minimuma: 30.000.000 Ft, maximuma: 

300.000.000 Ft. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésére, valamint a pályázat benyújtásához 

szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására. 



24.  03. 

28. 

A Kakucs Községi 

Sportegyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 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 2022. 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 esetleges közműtartozásának) 

megfizetésére, illetve a nevezési, sportorvosi igazolási 

díjak kiegyenlítésére lehet felhasználni.  

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 - 2022. november 30-áig 

esetlegesen fennmaradó összeget az Önkormányzat a 

Sportegyesület számlájára fogja utalni legkésőbb 2022. 

december 9-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 Képviselő-testület felkéri a támogatott Egyesületet, 

hogy a támogatás elszámolása tekintetében a 

civilrendeletben foglaltak értelemszerű alkalmazásával 

szíveskedjenek majd eljárni. 

25.  03. 

28. 

A Kakucsi 

Polgárőr 

Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 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 2022. évi működési 

költségeihez járul hozzá. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a támogatott Egyesületet, 

hogy a támogatás elszámolása tekintetében a 

civilrendeletben foglaltak értelemszerű alkalmazásával 

szíveskedjenek majd eljárni. 

26.  03. 

28. 

Az Óvoda 

2022/23. nevelési 

évére 

vonatkozóan a 

beiratkozás 

időpontjának 

meghatározásáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 2022/2023. 

nevelési évre történő jelentkezés időpontjául 

 

2022. április 25-én (hétfőn) 8-17 óráig,  

április 26-án (kedden) 8-17 óráig,  

április 27-én (szerdán) 8-17 óráig  

terjedő időpontokat jelöli ki. 

27.  03. 

28. 

A Polgármesteri 

Hivatal 2021. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztés szerint elfogadja a Jegyző beszámolóját a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról. 

28.  03. 

28. 

Az önkormányzati 

adóhatóság 2021. 

évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztés szerint elfogadja a jegyző beszámolóját az 

önkormányzati adóztatásról, az adóhatóság 2021. évi 

munkájáról. 

 

29.  05. 

02. 

A Dabasi 

Rendőrkapitánysá

g 2021. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja Kakucs község közbiztonságának helyzetéről, 

a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

ezzel kapcsolatos feladatokról szóló - a Dabasi 

Rendőrkapitányság Vezetője által elkészített - 2021. évi 

rendőrségi beszámolót. 

 

30.  05. 

02. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha 

intézményvezetőjé

nek megbízásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) 20/A.§ (1) bekezdése alapján a Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda és Konyha intézményvezetői 

feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást érvényesnek 

és eredményesnek nyilvánítja. 

 



2. A Képviselő-testület – a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése 

alapján kijelölt, szakértelemmel rendelkező, 3 főből álló 

bizottság véleményét figyelembe véve, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontjában 

meghatározott jogkörében eljárva –  

Spanyielné Elek Györgyi,  

2366 Kakucs, Rónay György utca 13. szám alatti lakos 

óvodapedagógust  

megbízza öt év időtartamra, azaz  

2022. augusztus 1-jétől 2027. július 31-éig terjedő 

határozott időre,  

a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 

intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

 

3. A Képviselő-testület 2022. augusztus 1-jétől Spanyielné 

Elek Györgyi intézményvezető illetményét az Nkt., 

valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Kormányrendelet előírásai szerint állapítja meg, 

intézményvezetői pótlékát pedig az illetményalapja 80%-

ában határozza meg. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ezen 

határozatban foglaltak figyelembevételével a szükséges 

munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

31.  05. 

02. 

Az 

Önkormányzatra 

vonatkozó, 2021. 

évi belső 

ellenőrzési 

jelentés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

belső ellenőrzési vezető által elkészített és a jegyző által 

jóváhagyott, Kakucs Község Önkormányzatára 

vonatkozó 2021. évre szóló belső ellenőrzési jelentést a 

melléklet szerint elfogadja.  

A jelentés intézkedést nem fogalmaz meg.  

 

32.  05. 

02. 

A Kakucsi 

Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

1/2022. számú 

módosításáról  

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 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 részére 

küldje meg.  

 

(Mellékleteket lásd az ülés előterjesztései között.) 



33.  05. 

02. 

A minibölcsőde új 

terveinek 

elkészítésére 

vállalkozás 

megbízásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, Fő utca 156/C. 

alatt megvalósítani tervezett, 2 csoportszobából álló 

minibölcsőde új műszaki tervdokumentációjának 

(engedélyes terve, kiviteli terve), tervezői árazott és 

árazatlan költségvetése elkészítésének, valamint a Lechner 

Tudásközponttal való egyeztetések és kapcsolattartás 

költségeire benyújtott árajánlatok közül a legkedvezőbbet, 

a L. Art Építészeti Bt. (székhelye: 370 Dabas, Lakos 

doktor u. 26., képviseli: Ligetvári Dorottya Sára) nettó 

4.630.000 Ft + 1.250.100 Ft ÁFA, azaz bruttó: 5.880.100 

Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

2. Az 1. pontban foglalt tervezési költség az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban nevezett vállalkozással - az 

Önkormányzat ajánlattételi felhívásában és a Vállalkozás 

ajánlatában foglaltak figyelembevételével – kösse meg az 

1. pontban foglalt feladatok ellátására vonatkozó tervezési 

szerződést. 

34.  05. 

02. 

A Sastelep utca 

524/8 - 524/13. 

hrsz-ú ingatlanok 

határrendezéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

tudomásul véve a jelenlegi természetbeni állapotot – 

hozzájárul a kakucsi 524/8. – 524/13. hrsz-ú ingatlanok 

határrendezéséhez a mellékelt változási vázrajz alapján, a 

következők szerint: 

 

A terület és beépítettség változása: 

Változás előtti állapot 

Helyrajzi 

szám 

Földrészlet Épületek Beépítettség 

(%) ha    m2 m2 

524/8 0.0611 - - 

524/9 0.0611 - - 

524/10 0.0611 - - 

524/11 0.0611 105 17,18 

524/12 0.0611 - - 

524/13 0.0611 - - 

Összesen: 0.3666   

 

Változás utáni állapot 

Helyrajzi 

szám 

Földrészlet Épületek Beépítettség 

(%) ha    m2 m2 

524/31 0.0567 - - 

524/32 0.1063 121 18,03 

524/33 0.0660 150 22,73 

524/34 0.0671 159 14,96 

524/35 0.0705 - - 

Összesen: 0.3666   



 

2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a földméréssel, 

határrendezéssel és ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyeztetéssel, szerződéskötésekkel kapcsolatban minden 

költséget az Önkormányzat visel a költségvetés általános 

tartaléka terhére. 

 

3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a határrendezés 

következtében a tulajdonosok részére ingyenesen adja át a 

mellékelt vázrajz szerint meghatározott, szükséges 

területnagyságot, melyek forgalmi értékét - a helyben 

kialakult eladási árakat figyelembe véve – 

négyzetméterenként 400 Ft-ban határozza meg. 

 

4. A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy a 

telekalakítási és a - tulajdonosokkal történő - 

szerződéskötési eljárás során az Önkormányzat 

nevében eljárjon, 

- Dr. Vancskó Krisztina ügyvédet a határrendezéssel 

kapcsolatosan a tulajdonosokkal megkötendő 

szerződések elkészítésével és ellenjegyzésével. 

35.  05. 

23. 

A 

településrendezési 

eszközök 

módosítására 

benyújtott 

javaslatról való 

döntés 

elnapolásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

ZSIROS GROUP Kft. kezdeményezésére, a 

településrendezési eszközök módosításának ügyében 

benyújtott előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, 

azonban arra való tekintettel, hogy nem áll rendelkezésére 

elegendő információ a tárgybani döntések meghozatalához, 

úgy dönt, hogy  

- a napirendi ponttal kapcsolatban a döntéshozatalt 

elnapolja, és a beruházásokkal kapcsolatos vitás, 

illetve nem egyértelmű részletek konkretizálása 

céljából további kérdéseket intéz a beruházás 

kivitelezőjéhez, illetve 

- a napirendi pontban a döntéshozatalra egy későbbi 

ülés keretében, a feltett kérdések megválaszolását 

és a vitás pontok tisztázását követően kerít majd 

sort. 
36.  05. 

23. 

A Háziorvosi 

Ügyeleti Központ 

2021. évi 

költségvetési 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Inárcs-Kakucs-Újhartyán-Újlengyel települések Háziorvosi 

Ügyeletének 2021. évi költségvetési beszámolóját és 

pénzügyi kimutatását az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

37.  05. 

23. 

A DAKÖV Kft. 

2021. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 

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

végzett víziközmű-szolgáltatás működéséről készített 2021. 

évre vonatkozó beszámolót.  



38.  05. 

23. 

A Kakucs 

Községfejlesztési 

Kft. 2021. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Kakucs Község Önkormányzata, mint a Kakucs 

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

tulajdonosának képviseletében - elfogadja a Kft. 2021. évi 

egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel 

együtt. 

39.  05. 

23. 

A 2021. évi 

gyermekvédelmi 

és gyermekjóléti 

beszámoló 

elfogadásáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti és gyámügyi feladatok 2021. évi ellátásáról 

szóló beszámolót - jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint - elfogadja.  

A Képviselő-testület 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.  
40.  05. 

23. 

Măgesti 

Önkormányzatáv

al kötendő 

együttműködési 

megállapodásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Kakucs 

Község Önkormányzata és a Măgesti (Szászfalva) 

Önkormányzata által megkötendő együttműködési 

megállapodást. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert a megállapodás – Önkormányzat 

képviseletében történő – aláírására. 
41.  05. 

23. 

A V-282. Kakucsi 

Galambász és 

Kisállattenyésztő 

Egyesület - 

Kakucs - 

névhasználatához 

való 

hozzájárulásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja a „Kakucsi” toldat használatához a V-

282. Kakucsi Galambász és Kisállattenyésztő Egyesület 

elnevezésében.  

Az Egyesület székhelye: 2365 Inárcs, Fő utca 235. 

 

42.  05. 

23. 

A Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálko

dási és 

Környezetvédelmi 

Önkormányzati 

Társulás 

Társulási 

Megállapodása 

III. módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának III. számú módosítását a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
43.  05. 

23. 

zárt 

Helyes Erik 

általános iskolai 

tanuló „Jó tanuló, 

jó sportoló” 

Díjban való 

részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

- tanulmányi és sporteredményei elismeréseként - 2022. 

évben 

„Jó tanuló, jó sportoló” Díjat adományoz 

Helyes Erik tanulónak, 

a Kakucsi Általános Iskola végzős diákjának. 

 

A jutalom átadására az iskola tanévzáró és ballagási 

ünnepélyének keretében kerül sor. 



44.  06. 

22. 

A 

településrendezési 

eszközök 

módosításának 

kezdeményezésérő

l 

 

I. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a hatályos településrendezési eszközét 

módosítani kívánja több területen a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) szerinti tárgyalásos eljárásban. 

I.1. terület esetén a cél: Kakucs területén a 064/11. hrsz-ú 

telken 15 MW-os fotovoltaikus naperőmű létesítése, 

valamint ezzel összefüggésben a mellette lévő Deák 

udvarházhoz csatlakozó területen közjóléti erdő, illetve 

rekreációs övezet létesítése.  

I.2. terület esetén a cél: az Önkormányzat tulajdonában 

lévő belterülethez csatlakozó 05/40., 05/54. és 05/56. hrsz-

ú telkek - településszerkezeti tervnek megfelelően - 

kertvárosias lakóövezetbe, a 05/55. hrsz-ú területnek pedig 

Kkm-1, közművek elhelyezésére szolgáló építési övezetbe 

történő átsorolása a meglévő állapotnak megfelelően. 

I.3. terület esetén a cél: a belterülethez csatlakozó Fecske 

utcára nyíló 0182/15., 0182/16., 0182/17., 0182/18., 

0182/19., 0182/20., 0182/22., 0182/23., 0182/24., 

0182/25., 0182/26., 0182/27., 0182/28. hrsz-ú telkeket 

érintő fejlesztési elképzelések alapján az ingatlanok 

falusias lakóterületbe történő átsorolása azzal, hogy a 

0182/28. helyrajzi számú területnek kizárólag az a része 

kerülne átsorolásba falusias lakóterületi övezetbe, amely a 

jelenleg külterületi, de szintén átsorolandó 0182/27. hrsz-ú 

terület és a belterületi 1016-os hrsz.-ú terület között 

helyezkedik el, azokkal egy mélységben. 

I.4. terület esetén a cél: önkormányzati tulajdonú 

egészségház létrehozása érdekében a 0132/47., 0132/99. és 

a 65/1. hrsz-ú területek átsorolása településközponti vegyes 

övezetbe.  
II. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

fenti módosítások tekintetében a módosítás által érintett 

telkeket, a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése c) pontja 

szerint beruházás megvalósítása miatt kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja.  

III. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 

Korm. rendelet szerinti tárgyalásos módosítási eljárás 

megindítása és lefolytatása érdekében a szükséges 

intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.  

IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a településrendezési eszközök módosításának a 

költségviselőjével (ZSIROS GROUP KFT., 2724 

Újlengyel, Kossuth Lajos utca 134.) és a külső tervezővel 

(TÉR-T-REND KFT., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 16.), 

mint a dokumentáció tervezőjével a mellékelt tervezési 

szerződést megkösse. 



45.  06. 

22. 

A Dabasi 

Hivatásos 

Tűzoltó-

parancsnokság 

2021. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pest 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabasi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnoksága 2021. évi beszámolóját a 

melléklet szerint elfogadja. 

 

46.  06. 

22. 

Az Ekrik István 

Baráti Kör 

megkeresésének 

elfogadásáról 
 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, 

Kakucs, Székesi út 1. szám alatt található „Ekrik István 

Futballpálya” területén lévő sportépület homlokzatára az 

Ekrik István Baráti Kör egy, a névadóról megemlékező 

emléktáblát helyezzen el a következők 

figyelembevételével: 

1. A Képviselő-testület felkéri a Baráti Kör 

képviselőjét, Oláh Józsefet, hogy az emléktábla 

tervezetéről (az azon szereplő megszövegezésről, 

annak méretéről), valamint az emléktábla tervezett 

elhelyezési helyéről és az ünnepélyes átadás 

dátumáról előzetesen egyeztessen a Képviselő-

testület Sport- és Ifjúsági Bizottságának elnökével.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Bizottság 

elnökét, hogy - amennyiben úgy ítéli meg, hogy az 

emléktábla megszövegezését, méretét, a kihelyezési 

helyét, valamint az ünnepélyes átadás dátumát 

megfelelőnek tartja - az Önkormányzat 

képviseletében engedélyezze az elkészült tábla 

kihelyezését.  

47.  06. 

22. 

zárt 

A Temető utca 14. 

szám alatti, 

kedvezményes 

vételárú lakótelek 

értékesítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

támogatja ………., 2366 Kakucs, ………... szám alatti 

lakos (a továbbiakban: Kérelmező) kérelmét, melyet a 

Kakucs, 796/9. hrsz-ú, a természetben 2366 Kakucs, 

Temető utca 14. 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 Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az e határozatban foglaltak alapján a Kérelmezővel az 

adásvételi szerződést megkösse. 



48.  08. 

22. 

A Fő utca 22. 

szám alatti 

szolgálati lakás 

felújítására 

vonatkozóan 

kivitelezési 

szerződés 

megkötéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás 

felújítása, fejlesztése – 2022” elnevezésű és „MFP-

SZLOSZL/2022” kódszámú pályázathoz kapcsolódóan - a 

Kakucs, Fő utca 22. szám alatt található szolgálati lakás 

felújítására és korszerűsítésére benyújtott árajánlatok 

közül a legkedvezőbbet, a Trigáron Kft. (2377 Örkény, 

Fő utca 20., képviseli: Bálint György ügyvezető) nettó: 

33.009.617 Ft + 8.912.597 Ft ÁFA, vagyis bruttó: 

41.922.214 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

2. A Képviselő-testület 1. pontban foglalt kivitelezési 

költséget részben a pályázat keretében az építkezésre 

elnyert 30.400.498 Ft összegű támogatásból, részben 

11.521.716 Ft összegű saját forrásból finanszírozza.  

A Képviselő-testület a saját forrás összegét az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék 

terhére elkülöníti, illetve amennyiben a beruházás 

áthúzódik a 2023. évre, a befejezéshez szükséges összeget 

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe betervezi. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Trigáron Kft. Ügyvezetőjével - az Önkormányzat 

ajánlattételi felhívásában és a Vállalkozás ajánlatában 

foglaltak figyelembevételével - megkösse a kivitelezési 

vállalkozási szerződést az e határozat mellékletében 

foglaltak szerint. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

49.  08. 

22. 

A Fő utca 22. 

szám alatti 

szolgálati lakás 

felújítására 

vonatkozóan 

műszaki ellenőri 

szerződés 

megkötéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás 

felújítása, fejlesztése – 2022” elnevezésű és „MFP-

SZLOSZL/2022” kódszámú pályázathoz kapcsolódóan - a 

Kakucs, Fő utca 22. szám alatt található szolgálati lakás 

felújításához és korszerűsítéséhez kapcsolódóan 

benyújtott műszaki ellenőri árajánlatok közül a 

legkedvezőbbet, a CIVIUM Kft. (6000 Kecskemét, 

Frangepán sétány. 3., képviseli: Szokoli Csaba ügyvezető) 

nettó: 1.490.000 Ft + 402.300 Ft ÁFA, vagyis bruttó: 

1.892.300 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

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

költséget a pályázat keretében a projektelőkészítésre 

elnyert 2.128.029 Ft összegű támogatásból finanszírozza.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a CIVIUM Kft. Ügyvezetőjével - az Önkormányzat 

ajánlattételi felhívásában és a Vállalkozás ajánlatában 

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
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


foglaltak figyelembevételével - megkösse a műszaki 

ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződést az e határozat 

mellékletében foglaltak szerint. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

50.  08. 

22. 

A polgármesteri 

hivatalba és az 

egészségházba 

történő 

klímaberendezése

k telepítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a polgármesteri hivatal 10 irodájába és 

tanácskozótermébe, valamint az egészségház 3 rendelőjébe 

klímaberendezések kerüljenek telepítésre a TL CLEAN 

COOL Kft. (2376 Hernád, Gyóni út 104.) általi, illetőleg a 

klímatelepítéshez szükséges villanyszerelési 

munkálatoknak a Turi-Nagy Zoltán Imre egyéni vállalkozó 

(2724 Újlengyel, Akácfa utca 3.) általi kivitelezésében. 

 

2. A Képviselő-testület a klímaberendezések költségére az 

egészségház tekintetében bruttó 810.000 Ft-ot, a 

polgármesteri hivatal tekintetében bruttó 3.420.000 Ft-ot, 

míg a villanyszerelési munkálatokra az egészségház 

tekintetében bruttó 198.215 Ft-ot, a polgármesteri hivatal 

tekintetében bruttó 1.000.055 Ft-ot különít el az 

Önkormányzat tartaléka terhére.   

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy e határozat 

mellékletét képező vállalkozási szerződéseket a 

Polgármester és a Jegyző megkösse a TL CLEAN COOL 

Kft. ügyvezetőjével és Turi-Nagy Zoltán Imre egyéni 

vállalkozóval. 

 

(Mellékleteket lásd az előterjesztések között.) 

51.  08. 

22. 

Minibölcsőde 

építéséhez 

kapcsolódóan a 

közbeszerzési 

eljárás 

lefolytatására 

vállalkozás 

megbízásáról 

1.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című, és 

„RRF-1-1.2-2021” kódszámú pályázat keretében a Kakucs, 

Fő utca 156/C. szám alatti ingatlanra megépítendő, 2 

csoportszobából álló minibölcsőde kivitelezési munkálatai 

elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást kíván 

lefolytatni, amelynek lebonyolításával a KPG Consult 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom 

utca 18., képviseli: Kovács Gábor ügyvezető) bízza meg.  

A megbízási díj összege: bruttó 1.905.000 Ft, mely 

összeget a Képviselő-testület a Kakucs Község 

Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

  

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

pontban kiválasztott vállalkozással kötendő megbízási 

szerződés aláírására - e határozat mellékletében foglaltak 

szerint. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

 



52.  08. 

22. 

A Fő utca 86. 

szám alatti 

ingatlan 

értékesítésére 

versenytárgyalás 

kíírása 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy eladásra meghirdeti az Önkormányzat 

tulajdonában álló, a kakucsi 500. hrsz-ú, 1190 m2 területű, 

kivett művelési ágú, lakóház, udvar megnevezésű, a 

természetben: 2366 Kakucs, Fő utca 86. szám alatti 

ingatlant.  

2. A Képviselő-testület az ingatlan eladási árát minimum 

30.000.000 Ft-ban, azaz minimum harmincmillió forintban 

határozza meg. 

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 

vagyonrendeletének 11. § (1) bekezdését figyelembe véve 

úgy dönt, hogy az Önkormányzat az ingatlant 

versenyeztetés útján értékesíti. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 

Önkormányzat Versenytárgyalási Szabályzata alapján 

bonyolíttassa le a versenyeztetési eljárást - nyilvános 

versenytárgyalás formájában - az Önkormányzat 

Közbeszerzési Bíráló Bizottságával.  

5. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott 

ingatlan tulajdonjogának átruházásáról a Közbeszerzési 

Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve fogja a 

döntését meghozni. 

53.  08. 

22. 

A közműves 

vízszolgáltatás 

korlátozására 

irányuló „Akció”-

terv elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

melléklet szerint elfogadja a - víziközmű-szolgáltató Dabas 

és Környéke Vízügyi Kft. által - a település közműves 

vízszolgáltatásának korlátozására készített „Akció”-tervet. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

54.  08. 

22. 

A Kakucsi Bárdos 

Lajos 

Kamarakórus 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 

- 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 Hagyományainkért és Jövőnkért 

Közhasznú Egyesületet 

200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat, 

mely összeggel a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus – 

mint az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület által 

befogadott szervezet – 2022. évi működési költségeihez 

járul hozzá. 

 

A Képviselő-testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy 

a támogatás elszámolása tekintetében a civilrendeletben 

foglaltak értelemszerű alkalmazásával szíveskedjenek 

eljárni. 

 

A Képviselő-testület a megállapított támogatás összegét az 



Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék 

terhére finanszírozza. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződést az 

Ablak Kakucs Egyesület vezetőjével az Önkormányzat 

nevében kösse meg. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

55.  08. 

22. 

A II. Nemzeti 

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 mögötti - szabadtéri sportpark, 

az óvoda és az ipari park közötti területen, 2022. 

szeptember 17-én megrendezésre kerüljön a Kakucsi 

Gulyás- és Sörfesztivál. 

A fesztivál belépődíj-mentes, egynapos rendezvény lesz. 

 

A Képviselő-testület kéri az Egyesülettől, hogy a 

rendezvény hetében végezzen előzetes tereprendezést 

(fűnyírást, falevél-összegyűjtést) a fesztiválnak és a 

búcsúnak helyet adó, a Kökörcsin Óvoda és Konyha, 

valamint a sportpálya melletti területeken, továbbá a 

rendezvényt követő nap (vasárnap) reggeléig a fesztiválnak 

és a búcsúnak helyet adó területeket a hulladéktól tisztítsák 

meg, és rendezett állapotban adják át azokat az 

Önkormányzatot képviselő személynek, tekintettel arra, 

hogy a fesztivál melletti területen másnap, vagyis 

szeptember 18-án, vasárnap községi búcsú megtartására 

kerül sor. 

A Képviselő-testület felhívja az Egyesület figyelmét, hogy  

- az Önkormányzat nem tud a takarításhoz munkaerőt 

biztosítani, 

- a rendezvény lebonyolítása során különös 

tekintettel kell lenniük 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. 

56.  08. 

22. 

A Sportpálya 

épületére 

kihelyezendő 

emléktábla átadó 

ünnepségéhez való 

hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Ekrik István Sportpálya épületére felhelyezendő „Ekrik 

István-emléktábla” átadó ünnepségének költségeihez 

50.000 Ft-tal járul hozzá. 

A Képviselő-testület megbízza a Sport- és Ifjúsági 

Bizottság elnökét, hogy az átadó ünnepség 

lebonyolításában, előkészületeiben az Önkormányzat 

képviseletében vegyen részt. 



A rendezvényhez kapcsolódó számlákkal a Sport- és 

Ifjúsági Bizottság elnökének kell elszámolnia az 

Önkormányzat felé, és a számláknak Kakucs Község 

Önkormányzata nevére kell szólniuk. 

57.  08. 

22. 

zárt 

A Temető utca 12. 

szám alatti, 

kedvezményes 

vételárú lakótelek 

értékesítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

támogatja ….….. és ……., 2366 Kakucs, ………. szám 

alatti lakosok (a továbbiakban: Kérelmezők) kérelmét, 

melyet a Kakucs, 796/10. hrsz-ú, a természetben 2366 

Kakucs, Temető utca 12. szám alatti, - ún. szociális célú - 

lakótelek megvásárlására nyújtottak be. 

 

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

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

pontjában foglalt feltételeknek felelnek meg – megállapítja, 

hogy Kérelmezők azon határozat 2/a) pontja értelmében: 

bruttó 3.500.000 Ft-os vételáron jogosultak megvásárolni 

az 1. pontban meghatározott ingatlant, nevezett 

határozatban foglaltak figyelembevételével. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az e határozatban foglaltak alapján a Kérelmezőkkel 

az adásvételi szerződést megkösse. 

58.  09. 

19. 

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 2021/22. 

nevelési évről készített beszámolót. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

59.  09. 

19. 

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 

36/2021. (VII. 07.) határozatát. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

60.  09. 

19. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha új 

Házirendjének 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglalt melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha új 

Házirendjét, s egyetért a Szabályzat azon rendelkezéseivel, 

amelyekből az önkormányzatra, mint fenntartóra 

többletkötelezettség hárul. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 



Óvoda korábbi Házirendjének jóváhagyásáról rendelkező 

32/2013. (04. 18.) határozatát. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

61.  09. 

19. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha 

2022/2023. 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.) 2022/23. 

évi munkatervét megismerte, megtárgyalta, és az abban 

foglaltakkal egyetért.  

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

  

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

62.  09. 

19. 

Az 

Önkormányzatot 

terhelő víziközmű-

szolgáltatás 

biztosítása 

vonatkozásában 

fennálló ellátási 

kötelezettség 

Magyar Államra 

történő 

átruházására 

irányuló 

Integrációs 

Programban való 

részvétel 

tárgyában 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucs Község Önkormányzatát terhelő víziközmű-

szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási 

kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására 

irányuló Integrációs Programban való részvételtől nem 

zárkózik el, azonban jelenleg úgy ítéli meg, hogy a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

5/H. § (2) bekezdésében szabályozott, a víziközmű-vagyon, 

illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközök 

tulajdonjogának a Magyar Állam javára térítésmentesen, 

nyilvántartási értéken történő átruházása tekintetében a 

rendelkezésére álló információk alapján nem tud döntést 

hozni, mivel a vagyonátruházással kapcsolatos feltételeket 

nem látja kellően tisztázottnak. 

A képviselő-testület véleménye szerint a Magyar Állam 

illetékes, erre felhatalmazott képviselőinek a víziközmű 

vagyon átadásáról a tulajdonos önkormányzatokkal 

közvetlenül kellene tárgyalnia, nem pedig az ebben a 

kérdésben mandátummal rendelkező víziközmű 

szolgáltatóval. 

 

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy támogatná azt a 

lehetőséget, hogy az ingyenes vagyonátadási szerződés 

helyett az Önkormányzat és a Magyar Állam 

vagyonkezelési szerződést kössön az általános iskoláknak a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő 

2013. évi átadása mintájára, melynek során a Magyar 

Állam a vízközművagyon üzemeltetését átvenné az 

Önkormányzattól, azonban a hivatkozott vagyon 

tulajdonjoga az Önkormányzat birtokában maradna. 

 

3. A Képviselő-testület kifejezetten lényeges feltételnek 

tekinti az alábbi klauzula felvételét a vagyonátadási 



szerződésbe: 

„Amennyiben az ingyenesen átadott víziközmű vagyon a 

jövőben értékesítésre, illetve koncesszióba adásra kerül, 

akkor az ebből származó bevétel - a felmerült költségek 

levonása után - az önkormányzatot illeti meg.” 

 

63.  09. 

19. 

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 2023-2037. 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 2022. szeptember 

30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

64.  09. 

19. 

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 2023-2037. 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 2022. szeptember 

30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 



65.  09. 

19. 

A Bursa 

Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer

hez történő 

csatlakozásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Kakucs Község Önkormányzata csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához, és felhatalmazza 

a Polgármestert az előterjesztésben mellékelt minta szerinti 

csatlakozási nyilatkozat Önkormányzat nevében történő 

aláírására és megküldésére az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) részére. 

 

(Mellékletet lásd az előterjesztések között.) 

66.  09. 

19. 

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 2023. december 

31-ig meghosszabbított EMVA működési időszakban a 

TAKARÉKBANK ZRT által biztosított 14.821.985 forint 

összegű bankgaranciához 496.248 Ft, azaz 

négyszázkilencvenhatezer-kétszáznegyvennyolc forint 

készfizető kezességvállalást nyújt.  

A működési előleg visszatörlesztésének végső határideje 

ezzel 2023. december 31-re módosul. 

 

67.  09. 

19. 

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, - amely szerint a TAKARÉKBANK Zrt-től 

igényelt 1 éves futamidejű folyószámlahitel 2023. 

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. 

 

68.  09. 

19. 

A köztemetőre 

vonatkozó éves 

díjak 

felülvizsgálatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

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

kakucsi köztemetőre vonatkozó díjakat felülvizsgálta. 

 

A Képviselő-testület a felülvizsgálat során megállapította, 

hogy Kakucs Község Önkormányzatának a temetkezés 

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

rendeletében a köztemető használatára és igénybevételére 

meghatározott díjakat a 2022. évre vonatkozóan 

változatlanul hagyja. 



69.  10. 

25. 

Az Önkormányzat 

Rezsicsökkentési 

Intézkedési 

Tervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2022. (X. 25.) Határozata: 

Az Önkormányzat Rezsicsökkentési Intézkedési 

Tervéről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Kakucs Község Önkormányzatának Rezsicsökkentési 

Intézkedési Tervére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta 

és a határozat mellékletében foglalt valamennyi intézkedést 

jóváhagyja.  

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

Rezsicsökkentési Intézkedési Tervén túl további 

intézkedést nem helyez kilátásba, ebből kifolyólag az 

Önkormányzat rendelkezésére álló tartalékok 

felhasználásának ütemezése, valamint az esetleges 

vagyonértékesítés kapcsán - a jelenleg rendelkezésére álló 

információkat és a fennálló körülményeket figyelembe 

véve - nem tervez intézkedéseket tenni.  

Abban az esetben, ha a rezsihelyzet olyan mértékben 

romlana, hogy az újabb intézkedések foganatosítását 

kívánná meg, a Képviselő-testület e döntését felülvizsgálja, 

és megteszi az adott helyzethez igazodó, szükséges 

lépéseket kormányzati segítség igénybevételével. 

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

Önkormányzat által fenntartott intézményekben 

gondoskodjon az intézkedési tervben foglaltak 

végrehajtásáról. 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

A 69/2022. (X. 25.) Határozat melléklete: 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

REZSICSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERVE 

ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÖNKORMÁNYZATRA ÉS 

INTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓAN: 

Villamosenergia-csökkentési szabályok, előírások 

 

A készenléti (standby) állapotban hagyott, „félig 

kikapcsolt” gépek is pörgetik a villanyórát, ezért 

szükséges a helyes használatuk. A készülékeken 

található apró ledek éves szinten több ezer forintot is 

elvihetnek feleslegesen, ezért ezeket a berendezéseket – 

számítógép, monitor, nyomtató, tévé, DVD-lejátszó, stb. 

– egy kapcsolóval rendelkező hosszabbítóval egyszerre 

kell áramtalanítani.  

Munkaidő alatt ki kell kapcsolni az elektromos 

berendezéseket készenléti (standby) vagy alvó 

üzemmódba, ha egy darabig nincsenek használatban.  

Készenléti üzemmód helyett ki kell kapcsolni minden 

berendezést a nap végén, illetve ha előreláthatólag több 

mint 2 órán át nincs használatban. 



A konnektorban felejtett töltők szinte észrevétlenül 

fogyasztják az áramot, ezért fontos, hogy ha nincsenek 

használatban, mindig ki kell húzni a telefon- és 

laptoptöltőket.  

Az energiatakarékos izzók akár 80%-kal kevesebb 

áramot fogyasztanak, mint a hagyományos 

villanykörték. Bár a takarékos égő ára magasabb, 

mellettük szól, hogy élettartamuk akár nyolc-tízezer óra 

is lehet, szemben a hagyományos izzók átlagos ezer 

órájával.  

Az elektromos energiával való takarékosság jegyében 

csökkenteni kell a világítóberendezések izzó db-számát, 

illetve takarékos izzókra kell cserélni a nagyobb 

fogyasztásúakat. Izzó vásárlása esetén LED-es izzók 

beszerzésére kell törekedni. 

Be kell engedni a helyiségekbe a természetes fényt, 

mely nemcsak a pénztárcát, hanem a szemet is kíméli. 

Napsütéses időszakokban a világítást minimalizálni 

szükséges.  

Elegendő természetes fény esetén szükséges a világítás 

lekapcsolása, időszakos fogyasztók leválasztása az 

áramhálózatról. 

Az éjszakai belső és biztonsági világításokat csökkenteni 

kell. 

Bizonyos helyiségekben érdemes mozgásérzékelővel 

ellátott világítást üzemeltetni, és a fényerősség-

szabályzós kapcsolók beszerzése is javasolt. 

A hatékonyabb energiafelhasználás érdekében a 

hűtőgépeket rendszeresen jégteleníteni kell. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a nem használt 

helyiségek világításának lekapcsolására és a takarékos 

vízfogyasztásra, mosogatásnál a vízfolyás erősségének 

csökkentésére. 

 

 

Fűtés, hűtés, gáz használata 

 

A fűtési szezon kezdetén légteleníteni kell a rendszert, 

hogy a meleg levegő megfelelően áramolhasson, és 

minden radiátorhoz elérhessen. A fűtőtesteket nem lehet 

eltakarni függönnyel, bútorokkal, a vizes ruhákat nem 

szabad a fűtőtesteken szárítani. A termosztát hőfokának 

1°C-kal alacsonyabb hőmérsékletre történő beállításával 

6%-kal csökkenthető a fűtésköltség. 

Gondoskodni szükséges a megfelelő páratartalomról, 

párás levegőben alacsonyabb hőfok mellett is megfelelő 

a hőérzet.  

Csökkentett fűtés szükséges az épületek bejáratában, 

előcsarnokokban, folyosókon, raktárakban. 

Ügyelni kell a termosztátok szabályszerű elhelyezésére 



és a megfelelő programozásra. 

Napos időben javasolt elhúzni a függönyöket, hogy a 

meleg levegő felfűtse a helyiséget. Sötétedéskor pedig 

be kell húzni a függönyöket, hogy csökkenteni lehessen 

a meleg levegő kiáramlását. 

Fűtési szezonban a szabadba nyíló ajtókat becsukott 

állapotban kell tartani. Amennyiben van kétrétegű ajtó, 

ott nyitvatartási időn túl a belső ajtót is be kell csukni. 

TAKARÉKOSSÁGI ALAPELVEK 

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL ÉS 

INTÉZMÉNYEINÉL: 

A hivatalban, a könyvtárban, a konyhán és az orvosi 

rendelők előterében a működés során a napközbeni 

hőmérséklet maximum 20 ⁰C, az óvodában, a gyermek- 

és fogorvosi, illetve védőnői rendelőben maximum 22 

⁰C, minden intézményben az éjszakai/hétvégi 

hőmérséklet 17 ⁰C, tartós zárva tartás esetén 10 ⁰C lehet.  

A szolgálati lakásban - amennyiben a közműdíjat a bérlő 

nem közvetlenül fizeti meg a szolgáltatónak - a 

maximum hőmérséklet 20 ⁰C lehet. 

A könyvtár fűtése - ameddig az időjárás megengedi és a 

klímarendszer elbírja a terhelést - a hűtő-fűtő klímák 

által történjen. 

A temető ravatalozója előtti tér világítását mérsékelni 

kell (kivétel ez alól a sötétedésbe átnyúló temetések 

időtartama, illetve a mindenszentek ünnepe és halottak 

napja). 

A közvilágítási időt (ha lesz rá mód) szűkíteni kell, vagy 

éjszaka kikapcsoltatni (pl. 24:00-3:00 óra között).  

Díszvilágításainkat szüneteltetni, vagy csökkenteni kell.  

A közvilágítási oszlopokra a karácsonyi időszakban nem 

helyezhető ki díszvilágítás. 

POLGÁRMESTERI HIVATALRA VONATKOZÓ 

INTÉZKEDÉSEK: 

Ameddig az időjárás megengedi és a klímarendszer 

elbírja a terhelést, az irodák és a nagyterem fűtése a 

hűtő-fűtő klímák által történjen. 

A melegvíz-tartályok hőmérsékletét 40 fokban kell 

maximalizálni. 

A postaköltségek csökkentése érdekében – amely 

területen arra lehetőség van – előnyben kell részesíteni a 

költségkímélőbb kézbesítési gyakorlatot (mint pl. 

közvetlen kézbesítés, e-mailküldés, hivatali/cégkapu 

használata stb.). 

Szkennelés, fénymásolás alapesetben fekete-fehér 

színben történhet. 

A téli igazgatási szünetet javasolt meghosszabbítani 

január 7-éig, és a zárás alatt a hivatal épületét alacsony 

hőmérsékleten tartani. 

ÓVODÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK: 



Az Önkormányzat jövőbeni anyagi lehetőségeitől és az 

esetleges pályázati forrásoktól függően, az óvoda 

épületére szükséges napelem terveztetése és kiépítése, 

hűtő-fűtő klímák beszerzése, hőszivattyú telepítése. 

Lehetőség szerint igazodjon az óvoda munkarendje az 

iskolai őszi-téli-tavaszi szünetekhez, és kevés óvodában 

lévő gyermek esetén javasolt a csoportok összevonása, s 

ezáltal a nem használt csoportszobák hőmérsékletének 

lecsökkentése. 

A tornaszoba fűtése a délutáni (nem használt) 

időszakban a minimumon működjön. 

A szellőztetést elsősorban a gyermekek udvaron töltött 

időszakában végezzék el. 
 

70.  10. 

25. 

A Fő utca 86. 

szám alatti 

ingatlan 

értékesítése 

tárgyában kiírt 

versenytárgyalási 

eljárás 

eredménytelennek 

nyilvánításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, 

2366 Kakucs, Fő utca 86. szám alatti ingatlan értékesítése 

érdekében a 2022. szeptember 26. napján az Önkormányzat 

Közbeszerzési Bíráló Bizottsága által megtartott 

versenytárgyalási eljárás során egyetlen vételi ajánlat sem 

érkezett az ingatlanra – a tárgyban lefolytatott 

versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület egyúttal hatályon kívül helyezi az 

1. pontban megjelölt ingatlannak a versenytárgyalási 

eljárás keretében történő értékesítése érdekében 

megalkotott 52/2022. (VIII. 22.) számú Határozatát. 

71.  10. 

25. 

A Fő utca 86. 

szám alatti 

ingatlan 

értékesítésének 

lehetőségéről 

meghirdetés útján 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy eladásra meghirdeti az Önkormányzat 

tulajdonában álló, a kakucsi 500. hrsz-ú, 1190 m2 területű, 

kivett művelési ágú, lakóház, udvar megnevezésű, a 

természetben: 2366 Kakucs, Fő utca 86. szám alatti 

ingatlant.  

2. A Képviselő-testület az ingatlan eladási árát 24.900.000 

Ft-ban, azaz huszonnégymillió-kilencszázezer forintban 

határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy különböző 

fórumokon hirdesse meg az ingatlan értékesítésének 

lehetőségét, illetőleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

ingatlanközvetítő vállalkozásokkal szerződést kössön az 

ingatlan értékesítése tekintetében, és a közvetítőkkel 

kötendő szerződésekben a közvetítő jutalékát maximum az 

ingatlan eladási árának bruttó 2%-ában határozzák meg. 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vevőjelölt az 

ingatlan vételárát a felek által kötendő adásvételi szerződés 

aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni az 

Önkormányzat részére. 

5. A Képviselő-testületnek tudomása van arról, hogy az 

ingatlan értékesítése esetén - tekintettel arra, hogy az 

ingatlan forgalmi értéke az 5.000.000 Ft-ot meghaladja - az 

Önkormányzat és a Vevőjelölt által megkötendő adásvételi 

szerződés véglegessé válásához szükséges, hogy a Magyar 



Állam az elővételi jogával ne éljen, figyelemmel a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. és 14. §-

aiban foglaltakra. 

Amennyiben a Magyar Állam élni kíván az elővásárlási 

jogával, úgy - ezen ténynek az Önkormányzat által történő 

tudomásra jutásától számított nyolc munkanapon belül - az 

Önkormányzat a Vevőjelölt által részére megfizetett vételár 

teljes összegét (kamatmentesen) visszafizeti Vevőjelölt 

részére. 

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

pontban foglalt ingatlan átruházásához szükséges okiratok 

aláírására. 

72.  10. 

25. 

A Közbeszerzési 

Bíráló Bizottság 

új tagi 

összetételéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közbeszerzési, versenytárgyalási eljárások előkészítésével, 

lefolytatásával, az ajánlatok értékelésével kapcsolatos 

feladatok ellátására megalakítja az új Közbeszerzési 

Bíráló Bizottságát, melynek feladat- és hatásköre 

visszavonásig érvényes. 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak száma 3 fő. 

A Bizottság elnöke: Maczák János,Kakucs, Fő utca 242., 

a Bizottság tagjai: Kálvin János, Kakucs, Gizella u. 2.,  

  Kucsera Attila, Kakucs, Fő u. 224.  

szám alatti lakosok. 

A Képviselő-testület egyúttal hatályon kívül helyezi a 

tárgyban korábban hozott 27/2016. (III. 22.) számú 

Határozatát. 

73.  10. 

25. 

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 - 2023. 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. 



74.  10. 

25. 

A Képviselő-

testület 2023. évi 

munkatervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2023. évi munkatervét – legfontosabb döntéseinek, 

rendeleteinek, üléseinek ütemezését – az alábbiak szerint 

fogadja el: 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 2366 Kakucs, 

Fő u. 20. (díszterem) 

Testületi ülés napja: hétfő vagy csütörtök 

Testületi ülés kezdési időpontja: 16 és 17 óra közötti 

időpontban 

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 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet 

elrendeléséről döntés; 

A Polgármester 2023. évi szabadságütemezésének 

jóváhagyása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ február  

Kakucs Község Önkormányzata 2023. évi 

költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Döntés pályázat kiírásáról civil szervezetek 

számára; 

A Március 15-ei ünnepség keretében átadandó 

kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Az Óvoda 2023/24. 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 

Az Önkormányzatra vonatkozó 2022. évre szóló 

belső ellenőrzési jelentés elfogadása; 

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi beszámolójának 

elfogadása; 

Az önkormányzati adóhatóság 2022. évi 

beszámolójának elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ május 

Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének módosításáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2022. évi 

zárszámadásáról szóló rendelettervezet megvitatása 

és elfogadása; 

A Háziorvosi Ügyeleti Központ 2022. évi 

költségvetési beszámolójának elfogadása; 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

Döntés – az Általános Iskola előterjesztése esetén – 

tanulók önkormányzati díjban való részesítéséről; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ június 

DAKÖV Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása; 



Rendőrség 2022. évi beszámolójának elfogadása; 

Tűzoltóság 2022. évi beszámolójának elfogadása; 

A Kakucs Községfejlesztési Kft. 2022. évi 

beszámolójának 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; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ szeptember 

Kakucs Község Önkormányzata 2023. évi 

költségvetésének módosítása; 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 2022. évi 

beszámolójának elfogadása; 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 2023-2024. 

évi munkatervével kapcsolatos vélemény 

kialakítása; 

A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos 2024-

2038. 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 2023. évi 

költségvetésének módosítása; 

A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének 

elfogadása; 

A 2024. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

A helyi adórendeletek szükség szerinti módosítása; 

Térítési díjak szükség szerinti felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

11./ december  

Közmeghallgatás; 

Aktuális kérdések megvitatása. 



75.  10. 

25. 

A 2023. 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 2023. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési feladatok ellátásával az 

Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési tervében foglaltak 

figyelembevételével. 

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

elvégzésének költségeire az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésében 190.000 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. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megbízza a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

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

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

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

21. § (4) bekezdés f) pontja alapján - a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal (önkormányzatra és intézményeire, 

valamint a nemzetiségi önkormányzatra is kiterjedő 

hatályú) belső (pénzügyi-számviteli) szabályzatai tartalmát, 

szerkezetét illetően - tanácsadói feladatok ellátásával 

400.000 Ft + ÁFA összegért, mely költséget a Képviselő-

testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 

különíti el. 

4. A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a Kft.-vel kötendő szerződést az Önkormányzat 

nevében aláírja. 

76.  10. 

25. 

Az Önkormányzat 

2023. évi belső 

ellenőrzési 

tervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési terv keretében a 

hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásának, 

jogszabályi megfelelőségének ellenőrzését, vizsgálatát 

végezteti el - a belső ellenőrzési feladatok ellátásával 

megbízott vállalkozás útján - ezen határozat mellékletét 

képező BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV-ben foglaltak 

alapján. 

 

(Belső ellenőrzési tervet lásd az előterjesztések között.) 
 
 
 
 
 
 
 



77.  10. 

25. 

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 

2023/2024. 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: 12 fő,  
amelyből 12 fő a Kakucsi Általános Iskola tanulója, 

- halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszáma: 6 fő, amelyből 6 fő a 

Kakucsi Általános Iskola tanulója.  

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

határozatban foglaltakról az illetékes tankerületi központot 

értesíteni szíveskedjék.   

78.  10. 

25. 

Az Ország Közepe 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás – 

módosított 

Társulási 

Megállapodásána

k elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás - 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási 

Megállapodását a jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kakucs Község 

Önkormányzatának Polgármesterét az 1. pont szerinti 

módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

79.  10. 

25. 

Az Európai 

Bizottság 

Elnökének írt 

levélben foglaltak 

támogatásáról  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért Szita Károly, Kaposvár Polgármestere és Megyei 

Jogú Városok Szövetségének Elnöke által az Európai 

Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen Asszonynak írt 

levél tartalmával, és támogatja a benne foglaltakat. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

támogató nyilatkozat aláírására. 
 


