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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-én 

(csütörtökön) 16.30 órai kezdettel, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testület tagjai közül: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Oláh József              képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária     jegyző 

Tóth Tamás   bizottsági tag 

 

Hiányzik: 

Marton Ilona   képviselő 

Prohászka Csaba   képviselő 
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Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 5 képviselő jelen van, a Testület 

határozatképes.  

 

Kérlek benneteket, hogy fogadjátok el a meghirdetett napirendi pontokat azzal, hogy az 

„Egyebekben” a megküldött előterjesztésen kívül tárgyaljuk meg egy cég ajánlatát, amit az 

M5-ös autópálya mögötti földterületünk bérlete ügyében tett. 

 

A képviselők a polgármester Úr által és a meghirdetett napirendi pontokkal egyhangúan 

egyetértettek. 

 

 

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. Az Önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeleteinek módosítása 

2. Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 

3. Az Önkormányzat 2013. II. és III. negyedévi likviditási tervének ismertetése 

4. Tájékoztató a belső ellenőri jelentésről 

5. A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolója a 2012/13. nevelési évről 

6. A Dabasi Rendőrkapitányság beszámolója Kakucs község közbiztonságának 

helyzetéről 

7. Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1261-2/2013. számú 

törvényességi felhívásáról 

8. Egyebek ... 

 

 

A napirendek előterjesztője: Szalay István polgármester 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária jegyzőt, hitelesítésére pedig Balogh János 

alpolgármester és Oláh József képviselő urakat javaslom. 

 

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesítők 

személyét.  
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Szalay István polgármester:  
 

1./ Napirendi pont:  Az Önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeleteinek 

módosítása 

 

Szalay István polgármester:  
 

A napirendhez kapcsolódva megjegyzem, hogy 2014. január 1-jétől már nem működtethetjük 

a hosszú évek óta megszokott módon a szemétszállítást és -elhelyezést. 

Jelenleg három cég is foglalkozik a „szemétüggyel”. Az egyik összegyűjti és elszállítja, a 

másik befogadja és ártalmatlanítja, a harmadik pedig a számlákat készíti és a díjakat szedi.  

A tavalyi évig olyan hatékonyan működött a rendszer, hogy – annak ellenére, hogy a 

nyugdíjasok 50-100%-os kedvezményt kapnak a szemétszállítás díjából, valamint nagyon 

sokan egyáltalán nem is fizetik a díjat, mert azt mondják, hogy nincs miből – még mindig 

megmaradt az önkormányzatnak évente legalább 3 millió forint, amit más 

hulladékgazdálkodási feladatra, például lomtalanításra fordíthattunk.  

Az idéntől az is nehezíti az önkormányzatok helyzetét, hogy az állam tonnánként 3000 Ft 

hulladéklerakási járulékot vetett ki, amit – mivel nem háríthatunk át másra – nekünk kell 

megfizetnünk.  

E miatt az adó miatt, meg az országos rezsicsökkentés miatt - ami a szemétdíjakra is 

vonatkozik -, félő, hogy a szemétdíjakból már ebben a félévben sem lesz annyi bevételünk, 

nemhogy pluszpénzünk, ami a kiadásokat fedezhetné. 

Hogy jövőre mi lesz, ki fogja elvinni a szemetet, azt nem tudom, mert 2014. január 1-jétől 

csak olyan cég végezhet hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyik az állam vagy az 

önkormányzat többségi tulajdonában van, nonprofit jelleggel működik, hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási engedéllyel és OHÜ által kiadott minősítő okirattal rendelkezik.  

Sajnos nem hallottunk még olyan cégről, amelyik mindezen feltételeknek megfelel, így nem 

tudom, hogy kivel kötünk majd jövőre szerződést.  

Törvény mondja ki, hogy ha a jelenlegi szolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

engedéllyel nem rendelkezik, az önkormányzatnak július végéig – 6 hónapos határidővel – fel 

kell mondania vele a szerződést.  

Azt gondolom, hogy nagyon elhamarkodták a jogalkotók ennek a jogszabálynak a 

bevezetését, nem hagytak kellő időt sem a szolgáltatóknak, sem az önkormányzatoknak a 

felkészülésre. 

Egy biztos, jövőre teljesen ki fog csúszni a kezünkből ez a nálunk eddig jól működött 

rendszer. 

 

A képviselők a polgármester úr tájékoztatást tudomásul vették, hozzászólás nem 

hangzott el. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 
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Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt 1. rendeletalkotási javaslatnak 

megfelelően döntsenek a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. 

(VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  

8/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. 

(VI. 17.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el: 

 

1. § A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. (VI. 17.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„6. § A közszolgáltató által meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját e 

rendelet 1. függeléke tartalmazza.” 

 

2. § Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete. 

 

3. § A Rendelet a következő szövegezésű, 1. függelékkel egészül ki: 

 

 

„1. függelék 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 8/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A közszolgáltató által meghatározott települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja:  

- természetes személy és költségvetési szerv esetén: 1.350,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan,  

- nem természetes személy esetén (azon ingatlan esetében, ahol gazdasági társaság/egyéni 

vállalkozó székhelye/telephelye is működik): 1.917,-Ft + ÁFA/hó/ingatlan.” 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 
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Szalay István polgármester:  
 

Most pedig kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt 2. rendeletalkotási 

javaslatnak megfelelően döntsenek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 10/2013. (VI. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról szóló  

10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. 

(VI. 17.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat legalább egyéves díjfizetési időszakra állapítja 

meg. Az egységnyi díjtétel – elkülönítve – tartalmazza a szennyvíz begyűjtésének és 

szállításának, valamint ártalmatlanításának és kezelésének költségeit.” 

 

(2) A Rendelet 11. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított szennyvíz 

mennyiségének szorzata alapján kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített 

szintmérő (szintjelző) alapján.” 

 

2. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép: 

 

„1. melléklet 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 10/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatás díja 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának, 

kezelésének és ártalmatlanításának díja: 1.762,10 Ft/m³ + ÁFA, mely összegből a szállítás és 

begyűjtés díja: 864,00 Ft/m³ + ÁFA, a kezelés és ártalmatlanítás díja: 898,10 Ft/m³ + ÁFA.  

A díjtétel a számlázás költségeit is tartalmazza. 
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2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díját a mindenkor 

hatályos költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami támogatás 

összege csökkenti.” 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

2./ Napirendi pont:  Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

Megjegyzem, hogy nemcsak a Ságvári utcai csökkent értékű lakásokat igényeltük az államtól, 

hanem egy bedőlt hiteles, Fő utca középső részén lévő, jó állapotú, nagy házat is, mert ott 

szerettük volna elhelyezni a polgárőrséget és a körzeti megbízottat, de azt az ingatlant nem 

kaptuk meg. Hogy miért, azt nem tudom. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2013. (07. 25.) Határozata: 

Állami vagyon ingyenes tulajdonba adásának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1.) dönt arról, hogy a Kakucsi Önkormányzat közigazgatási területén fekvő - az egyes 

állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a 

hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról 

szóló 2013. évi CXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt -, nevezetesen a 

Kakucs 846., 847. és 848. hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlanokat önkormányzati 

tulajdonba kívánja venni, 

 



7 

2.) felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy az 1.) pontban felsorolt 

ingatlanok ingyenes tulajdonba adására vonatkozó szerződést az Önkormányzat 

nevében megkösse és az egyéb szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:   polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont:  Az Önkormányzat 2013. II. és III. negyedévi likviditási 

tervének ismertetése 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 1 tartózkodás 

mellett - az alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2013. (07. 25.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2013. II. és III. negyedévi likviditási tervének elfogadásáról 

 

       

Ft-ban 

Sor-

sz. 
Megnevezés Ápr. Máj. Jún. Összesen 

  BEVÉTELEK           

1. Működési bevételek 4 228 750 4 228 750 4 228 750         50 745 000     

2. Támogatás  26 013 773 26 013 773 26 013 773       312 165 280     

3. Helyi adók               68 091 000     

4. Átvett pénzeszközök 1 397 167 1 397 167 1 397 167        16 766 000     

5. Kölcsön visszatérítés                                -       

6. Felhalm.bevétel               90 897 860     

7. Terv.pénzmaradvány                               -       

8. Finanszírozási bevétel 20 000 000             42 526 000     

9. Bevételek összesen  51 639 690 31 639 690 31 639 690      581 191 140     

 
KIADÁSOK           

10. Működési kiadások 36 751 762 36 751 762 36 751 762       441 021 140     

11. Felújítási kiadások     29 292 500       117 170 000     
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12. Fejlesztési kiadások                               -       

13. Tartalék                  2 000 000     

14. Finanszírozási kiadások               21 000 000     

15. Kiadások összesen  36 751 762 36 751 762 66 044 262      581 191 140     

16. Költségvet.egyenleg (9-15) 14 887 928 -5 112 072 -34 404 572 0 

 

Hiány         

 

       

Ft-ban 

Sor-

sz. 
Megnevezés Júl. Aug. Szept. Összesen 

  BEVÉTELEK           

1. Működési bevételek 4 228 750 4 228 750 4 228 750      50 745 000     

2. Támogatás  26 013 773 26 013 773 26 013 773    312 165 280     

3. Helyi adók     34 045 500      68 091 000     

4. Átvett pénzeszközök 1 397 167 1 397 167 1 397 167      16 766 000     

5. Kölcsön visszatérítés     

 

  -       

6. Felhalm.bevétel 45 448 930          90 897 860     

7. Terv.pénzmaradvány           -       

8. Finanszírozási bevétel 22 526 000         42 526 000     

9. Bevételek összesen  99 614 620 31 639 690 65 685 190   581 191 140     

 
KIADÁSOK           

10. Működési kiadások 36 751 762 36 751 762 36 751 762    441 021 140     

11. Felújítási kiadások     29 292 500    117 170 000     

12. Fejlesztési kiadások               -       

13. Tartalék      1 000 000        2 000 000     

14. Finanszírozási kiadások            21 000 000     

15. Kiadások összesen  36 751 762 36 751 762 67 044 262   581 191 140     

16. Költségvet.egyenleg (9-15) 62 862 858 -5 112 072 -1 359 072 0 

  Hiány         

 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   polgármester, gazdasági vezető 

 

 

 

4./ Napirendi pont:  Tájékoztató a belső ellenőri jelentésről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 
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Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2013. (07. 25.) Határozata: 

A belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatalban, valamint a Kakucsi Kökörcsin Óvodában foglalkoztatott 

köztisztviselők és közalkalmazottak besorolásának ellenőrzéséről a Vincent Auditor 

Számviteli, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2373 Dabas, Tavasz utca 3.) által készített belső 

ellenőri jelentést, és az abban szereplő intézkedési javaslatban foglaltak elvégzésére felkéri az 

intézményvezetőket. 

 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

Felelős: jegyző, óvodavezető 

 

 

5./ Napirendi pont:  A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolója a 2012/13. nevelési 

évről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

Az óvodával kapcsolatban megjegyzem, hogy kifejezetten örülök, hogy az idén nyáron csak 

két hétig van zárva az óvoda. Köszönet illeti ezért az óvoda dolgozóit. 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2013. (07. 25.) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolójának elfogadásáról 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerint 

elfogadja a Kakucsi Kökörcsin Óvoda által a 2012/13-as nevelési évről készített beszámolót. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   polgármester, óvodavezető 

 

 

6./ Napirendi pont:  A Dabasi Rendőrkapitányság beszámolója Kakucs község 

közbiztonságának helyzetéről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

Balogh János alpolgármester:  

 

Jó lenne, ha tudnánk, hogy a körzeti megbízottunk hol és mikor érhető el. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Benne van az elérhetősége az összes Lapozgatóban. Azt biztosan nem fogja megmondani a 

rendőrkapitány, hogy éppen, mikor, hol van. 

 

Balogh János alpolgármester:  

 

Hiányolom, hogy a körzeti megbízott keveset van Kakucson. Az újhartyáni meg a sári 

leginkább a saját településére van vezényelve, nem úgy, mint a mi Lacink. Hogy van ez? 

Nekünk is az a célunk, hogy a körzeti megbízottunk itt, a falujában teljesítsen szolgálatot, 

hogy amikor szükség van rá, elérhető legyen. 

Kevésnek tartom a Laci fogadóóráját is, hiszen a kiírása szerint csak minden hónap második 

péntekén van fogadóórája, s az is csak 1-1 órára. 

Nekem az sem tetszik, hogy nem tudunk semmit arról, hogy mi történik a faluban bűnügyi 

szempontból, mert sem a rendőrség, sem a polgárőrség nem tájékoztat bennünket arról, hogy 

mi történt nálunk például az elmúlt hónapban. Az, hogy egy évben egyszer - mint most is - 

kapunk egy utólagos jelentést a rendőrségtől, nem tartom elegendőnek.  

Viszont, nagyon tetszik nekem az inárcsiak újságja, mert abban benne van, hogy a polgárőrök 

az elmúlt hónapban hány esetben jártak el, hány betörés, lopás történt a faluban, hány 

személyt fogtak el, mennyi bűncselekményt akadályoztak meg a jelenlétükkel, stb.  

 

Oláh József képviselő: 

 

Egyetértek az alpolgármester úrral. Nem bánnám, ha a polgárőrök és a körzeti megbízott 

negyedévente vagy félévente a testület vagy egy bizottság előtt beszámolnának a 

tevékenységükről, ugyanis súlyos összegekkel támogatjuk a közbiztonságot az adófizetők 

pénzéből, így jogunk van tudni, hogy részleteiben milyen munkát végeztek az adott 

időszakban. 
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Balogh János alpolgármester:  

 

Az is jó lenne, ha lenne a faluban egy olyan hely, ahol együtt lehetnének az éppen ügyeletes 

polgárőrök, meg a körzeti megbízott. Ha bármi történne a faluban, akkor ott megtalálhatnák 

őket a lakók akkor is, ha éppen nem találják a telefonszámukat. Ezért is sajnálom, hogy az 

állam nem adta ingyenes tulajdonunkba azt a Fő utca közepén lévő ingatlant.  

 

Szalay István polgármester:  

 

Még egy korábbi Falufejlesztési Bizottság hiányolta a polgárőröktől, hogy nem vezetnek 

naplót. Mivel megkértek rá, csináltam nekik egy kétoldalas eseménynaplót, amit azóta is 

rendszeresen vezetnek. Abban leírják, hogy mi történt, vagy történt-e egyáltalán valami a 

járőrözésük alatt.  

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

Én már többször kértem a polgárőröket, hogy a Lapozgatóban foglalják össze az elmúlt 

időszak eseményeit, de eddig még nem kaptam tőlük semmi cikket. 

 

A Testület tagjai egyetértettek abban, hogy a Társadalmi és Kulturális Bizottság kérje 

fel a körzeti megbízottat és a polgárőrséget, hogy a négyhavonta megjelenő 

Lapozgatóban számoljanak be az elmúlt időszak hatáskörükbe tartozó eseményeiről, s a 

Bizottság felkérésére - a Bizottság ütemezése szerint - számoljanak be munkájukról. 

 

Balogh János alpolgármester:  

 

A Rendőrkapitányság beszámolóját azzal a kiegészítéssel fogadnám csak el, hogy a határozati 

javaslatot bővítsük ki azzal, hogy „felkérjük a Rendőrkapitány Urat, hogy tegye lehetővé, 

hogy a község körzeti megbízottja a szolgálati idejéből az eddigieknél több időt Kakucson 

tölthessen”. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról, az 

alpolgármester úr kiegészítő javaslatát figyelembe véve. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2013. (07. 25.) Határozata: 

A Dabasi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 8. § (4) bekezdése alapján megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja Kakucs 

község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

ezzel kapcsolatos feladatokról szóló - a Dabasi Rendőrkapitányság Vezetője által elkészített - 

rendőrségi beszámolót. 
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A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Rendőrkapitány Urat, hogy tegye lehetővé, hogy a 

község körzeti megbízottja a szolgálati idejéből az eddigieknél több időt Kakucson tölthessen. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   polgármester 

 

 

7./ Napirendi pont:  Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1261-2/2013. 

számú törvényességi felhívásáról 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

(Balogh János alpolgármester úr - telefonhívás miatt - néhány percre kiment a 

teremből.) 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

 

A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja egyhangúan - 4 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2013. (07. 25.) Határozata: 

A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltak tudomásul vételéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottjának PEB/030/1261-1/2013. számú törvényességi felhívásában 

foglaltakat tudomásul veszi, és egyúttal felhívja a jegyzőt, hogy az elkövetkezőkben a 

felhívásban foglaltak szerint járjon el az önkormányzati rendeletek felterjesztése esetén.   

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   jegyző 

 

 

(Balogh János alpolgármester úr visszajött az ülésterembe.) 
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8./ Napirendi pont:  Egyebek ... 

1. Helyi lakos által benyújtott kérelem csapadékvíz elvezetésére 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 8/A. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A Képviselők megtárgyalták a kérelemben foglaltakat, s az alábbi észrevételek 

hangzottak el: 

- „A legtöbb csapadék a kérdéses ingatlanhoz az előtte lévő, sarki háztól folyik be, 

amelynek a beépítettsége jóval meghaladja a 30%-ot, a teljes udvara lebetonozott, s 

nincs kertje, ami elnyelhetné a felesleges csapadékot, ráadásul az ingatlan a fekvése 

miatt nem kifelé, a Fő utca felé lejt, hanem az érintett ingatlan felé.” 

- „Annak idején, amikor a szomszédja az Ő ingatlana felé építette ki a vízelvezetést, 

miért hagyta azt, miért nem jelezte az Önkormányzatnak?” 

- „Az Önkormányzatnak nincs rá anyagi lehetősége, hogy egyetlen helyi ingatlan 

csapadékvíz-elvezetési problémája miatt a költségvetésből közel 1,4 millió forintot 

elkülönítsen.” 

- „A faluban még nagyon sok olyan ingatlan van, amelyikhez odafolyik a szomszédtól a 

víz, vagy eleve, a domborzati viszonyok miatt. Ha minden ilyen háznál az 

Önkormányzat oldaná meg a problémát, az a falunak súlyos százmilliókba kerülne.” 

- „A kérelmező oldja meg a csapadékvíz-elvezetési gondját úgy, hogy az jogszabályba 

ne ütközzön, s az Önkormányzat hozzájárul ugyanúgy 25 ezer forinttal, mint azoknál, 

akik a csapadékvíz-elvezető árok fölé átereszt építenek, vagy új járdát építenek, vagy 

régit újítanak fel.” 

- „Az építéshatósági ügyintéző újból mérje fel, hogy mi lenne az a legegyszerűbb és 

legolcsóbb megoldás, amivel meg lehetne akadályozni, hogy a házhoz folyjon a 

szomszédtól és az utcából a csapadékvíz.” 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a kérelemről.  

Megjegyzem, hogy egyik előterjesztett határozati javaslatot sem teszem fel szavazásra, mert 

az elhangzott vélemények alapján nincs értelme.  

A tárgyban a határozati javaslatom megszövegezése a következő:  

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Major János, Kakucs, 

Sastelep 2. szám alatti lakos által - az ingatlanát érintő csapadékvíz elvezetésének ügyében - 

benyújtott kérelemben foglaltakat, s úgy dönt, hogy felkéri Heli István építéshatósági 

ügyintézőt, hogy keresse meg azt a - Lakos számára még elfogadható, viszont az 

Önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeit a lehető legkevésbé befolyásoló - megoldást, amely 

mindkét fél számára a legkedvezőbb lenne, majd a tárgyban az írásos javaslatát nyújtsa be a 

Képviselő-testület következő ülésére.” 

 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2013. (07. 25.) Határozata: 

Döntés egy helyi lakos ingatlanát érintő csapadékvíz-elvezetési kérelem ügyében 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Major János, Kakucs, 

Sastelep 2. szám alatti lakos által - az ingatlanát érintő csapadékvíz elvezetésének ügyében - 

benyújtott kérelemben foglaltakat, s úgy dönt, hogy felkéri Heli István építéshatósági 

ügyintézőt, hogy keresse meg azt a - Lakos számára még elfogadható, viszont az 

Önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeit a lehető legkevésbé befolyásoló - megoldást, amely 

mindkét fél számára a legkedvezőbb lenne, majd a tárgyban az írásos javaslatát nyújtsa be a 

Képviselő-testület következő ülésére. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:   polgármester, építéshatósági ügyintéző 

 

 

8./ Napirendi pont:  Egyebek ... 

2. Helyi lakos önkormányzati bérlakás kiutalása iránti kérelme 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 8/B. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

A napirendhez kapcsolódva megjegyzem, hogy egy üres ingatlanunk volt néhány hónapig, (de 

azalatt senki sem tartott rá igényt) a sportpályán lévő ún. szolgálati lakás, ami valójában egy 

szoba, kis előtérrel. Fürdőszobája nincs, de fürdési és vízvételi lehetőség a mellette lévő 

sportöltözőben adott.  

Ott lakott „időszámítás óta” a gondnok Annus néni, aki tavaly elhunyt, s azóta a „lakás” 

üresen áll. 

A napokban (… nevezetű) intézményi alkalmazottunk felkeresett, s kérte, hogy segítsek a feje 

fölé fedelet találni, mert a bank rátette a kezét az ingatlanára, ki akarják lakoltatni, s mivel 

nincs hova mennie, földönfutóvá válik. 

Nem készakarva nem fizette a lakáshitelt, hanem azért, mert nem volt miből. Minden 

megtakarított pénzüket a férje hirtelen jött, viszont hosszan elhúzódó, súlyos betegségének a 

gyógykezelésére fordították. Sajnos, hiába tettek meg mindent a (… név) életének 

megmentése érdekében, mégis néhány hónapja elhunyt.  

Ahogy beszélgettem vele, eszembe jutott, hogy üresen áll a pályán a „szolgálati lakás”, s 

felajánlottam neki, hogy költözzön oda, cserében tartsa szemmel a pályát és környékét, úgyis 

mindig jönnek a panaszok az ottani randalírozásokra. Örült az ajánlatomnak és elfogadta.  

Mondtam neki, hogy bérleti szerződést fogunk vele kötni, amelybe beleírjuk, hogy nem 

garantáljuk, hogy élete végéig ott maradhat, csak addig, amíg a Sportegyesület arra a 

helyiségre nem tart igényt, vagy az Önkormányzat azt az egész komplexumot nem akarja más 

célra hasznosítani. 

 

A napirendhez kapcsolódó kérelmező egy szoba-konyhás önkormányzati bérlakásban lakik. 

Neki az a problémája, hogy az a huszonegynéhány m2, ahol laknak, nagyon kicsi, nem férnek 

el benne a férjével és a 4 gyermekkel.  

Ha a pályán lévő „lakás” kiadható lenne, számukra akkor sem jelentene megoldást, mert 

kisebb, mint ahol most élnek. 
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Sajnos az önkormányzatnak jelenleg nincs kiadható bérlakása, így akárhogy is szeretnénk, 

nem tudunk a kérelmező problémáján segíteni. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

Oláh József képviselő: 
 

Másfél évtizeddel ezelőtt a Cigány Önkormányzat egy anyagot juttatott el a Települési 

Önkormányzathoz, ahol felvázolta a kakucsi cigány közösség életkörülményeit, ezen belül a 

napirendi ponthoz alkalmazkodva, a lakhatási problémáira is felhívtuk a település figyelmét. 

Akkor a Zöldfa utcai „cigánytelep”, a Sastelep utcai, Ságvári Endre utcai, és az Akác utcai 

szegregátumok jelenségeire utaltunk.  

Ebből az előterjesztésből a Zöldfa utca megoldódott állami és helyi forrásból, mert 

felszámoltuk, de a szegregátumok a néhai szempontrendszer miatt (nagylétszámú családok 

kapták meg a „CS” lakásokat), melynek egyenes következménye, hogy azt „kinövik”, mert 

családot alapítanak, de nem tudnak telket, vagy lakást vásárolni maguknak, így marad a putri, 

vagy a „CS” lakás bővítése az igényeiknek megfelelően. 

A 2008-2009-es telepfelszámolási programot követően, lehetőségünk lett volna egy újabb 

körös támogatási forrást lehívni a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól fent említett 

problémakörök kompenzálására, de az akkori testület sajnálatos módon a Zöldfa utcai 

programot követően nem élt a lehetőséggel!  

Ugyanis meggyőződésem, hogy az állam által okozott és generált problémagócokat csupán 

állami forrásból, állami segítséggel tudjuk csak hatékonyan kezelni. 

Utánanéztem, s megállapítottam, hogy a kérelmező problémája nem egyedi. Még legalább 4 

olyan „tanácsi” bérlakás van a faluban, ahol ugyanez a helyzet, több generáció lakik együtt 

egy 48 m2-es lakásban, s fizikailag nem férnek el. Sajnos ezeknek az embereknek még csak 

esélyük sincs arra, hogy bármikor, bárhol lakáshoz jussanak, mert anyagi és munkalehetőség 

hiányában kilátástalan a helyzetük.  

Az a bevett gyakorlat, hogy ha már végképp nem férnek el a családok a „nagy házban” elöl, s 

van egy kis pénzük rá, a 200 négyszögöles telken, a bérlakások mögé ún. „putrikat” húznak 

fel, s abban laknak (s mi, mivel nem tudunk mást megoldást találni, szemet hunyunk felette). 

Félő, hogy ez az állapot sokáig így nem tartható fenn. Egyre többen fognak egy-egy 

ingatlanon élni, ahogy szaporodnak a családok, mintegy gettóban, aminek súlyos 

egészségügyi és szociális kockázata van nemcsak saját magukra nézve, hanem a település 

egésze szempontjából.  

Nagyon időszerű lenne, ha valahonnan hozzájuthatnánk olyan anyagi forráshoz, amiből 

ezeket az embereket kulturált körülmények közé helyezhetnénk.  

 

Tudom, hogy korábban felvetődött, hogy a Temető utca folytatásában névleges összegért 

adhatnánk a szegénysorban lévő embereknek telket, hogy arra építsenek, de ezt a megoldást 

nem tartom célszerűnek, mert ezzel csak folytatódna a kirekesztettek elszigetelődése, s ún. új 

szegregáció jönne létre a felszámolt „cigánytelep” helyett. Ez senkinek sem lenne jó.  

 

Azoknak a bérlőknek pedig, akik korábban felújították a „tanácsi” házukat, 

összkomfortosították, szépítették, költöttek rá, engedélyezném, hogy megvehessék, hogy 

tulajdonosok lehessenek, mintegy pozitív mintaként mások számára. 
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Tudom, hogy jelenleg végesek a lehetőségeink, de azt gondolom, hogy el kell kezdeni 

foglalkozni a kérdéssel, mert sajnos nem egyedi jelenséggel állunk szembe! Foglalkoznunk 

kell vele, mielőtt nagyobb krízishelyzet nem alakul ki ezekben a szegregátumokban! 

 

Szalay István polgármester:  

 

Ezt a témát már az előző testületekkel is nagyon sokszor megvitattuk, de megegyezésre sosem 

jutottunk. 

Tegyük fel, hogy eladjuk a bérlőknek az ingatlanokat egy jelképes, mondjuk 1 millió forintos 

áron. Szerinted ki tudná közülük azt a pénzt kifizetni. Mindenkinek hitelt kellene felvennie, 

ha már egyáltalán kapnának. Miből fizetnék, ha a havi 1.440,-Ft-os bérleti díjat is alig tudják 

megfizetni?  

 

Oláh József képviselő: 
 

Mindenesetre én azzal a három családdal, (Radics Pál – Akác u., Raffael László – Ságvári u., 

Radics Jenő – Sastelep u.) akik a saját egzisztenciájukat és létbiztonságukat nem féltve 

hitelekből, felújítottak és komfortosították az önkormányzat lakásait, velük külön leülnék, és 

ezáltal differenciáltan kezelném a bérlakások tulajdonbaadási lehetőségeit. 

 

Más, a szegregációhoz kapcsolódva: nemsokára újra itt a tél, s az Akác utcában még mindig 

nincs szilárd burkolatú út, sem úttest, sem járda, az emberek esős időben a sárban topognak. 

Már az is egy megoldás lenne, ha az Önkormányzat megvenné a járdához a cementet, meg a 

sódert, mert a lakók vállalták, hogy közösen megépítik belőle a járdát. Vannak kiforrott 

terveink ezen műveletek kivitelezésére, előrehaladt megbeszéléseket folytattam az Akác, a 

Ságvári és a Sastelep utcai lakókkal, hiszen az utóbbi két utca szegregált részeire is a fenti 

állításom igaz, mivel csapadékos időben járhatatlanok az utcarészek. A lakók nagyon 

pozitívan álltak az ügyhöz. 

 

Az úttest sem készült el még mindig az Akác utcában, annak ellenére, hogy a vállalkozó azt 

tavalyra, vagy még korábbra ígérte. Mi ennek az oka? 

 

Szalay István polgármester:  

 

Gondolhatod, hogy nem az Önkormányzaton múlik, hogy még mindig nincs kész ott az út.  

Én legalább havonta kérdezem a vállalkozót, hogy mikor csinálja meg már végre, de mindig 

megígéri, hogy nemsokára hozzákezd, vagy azt mondja, hogy előbb még az éppen esedékes 

munkáját befejezi. Mivel felajánlásból fog készülni, nem tudok semmit tenni, ennél jobban 

nem tudom sürgetni.  

 

Kérem, hogy térjünk vissza az eredeti kérelemre.  

 

Mivel nincs kiadható bérlakásunk, s más lehetőséget sem tudunk a kérelmezőnek felajánlani, 

kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslatról. 

 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 



17 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2013. (07. 25.) Határozata: 

Döntés egy helyi lakos önkormányzati bérlakás kiutalása iránti kérelme ügyében 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Jakabné Gáspár Éva, 

Kakucs, Ságvári utca 27. szám alatti lakos által a Képviselő-testülethez címzett beadványt, 

melyben rossz lakhatási körülményeire való hivatkozással önkormányzati bérlakás kiutalását 

kéri.  

A Testület a kérelemben foglaltakat tudomásul vette, azonban az igényt sajnálattal elutasítja 

arra való tekintettel, hogy az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére kiadható bérlakás, 

üres ingatlan. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   polgármester 

 

 

8./ Napirendi pont:  Egyebek ... 

    3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 036/20. hrsz-ú ingatlan bérleti ügye 

 

A polgármester úr a napirend tárgyalása előtt ezen ügylettel kapcsolatban kiosztotta a 

szerződés tervezetét a képviselőknek. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Mint az előző ülésen beszámoltam róla, visszalépett az M5-ös autópálya mögötti, 41 hektáros 

területünk megvásárlásának szándékától az a cég, amelyik napelemparkot szeretett volna ott 

kiépíteni. Azért álltak el a vásárlási szándékuktól, mert rájöttek, hogy azon, a jelenleg 

művelésből ki nem vont területen év végéig nem fogják tudni beüzemelni a parkot. Az év végi 

üzembe helyezést pedig feltételként szabta nekik az Unió a pályázati támogatás odaítélésekor. 

Most éppen máshol keresnek megvásárolható ingatlant. 

 

Az ominózus területtel kapcsolatban a napokban a Bereczki-Zapff Solar Kft. azzal az 

ajánlattal keresett meg bennünket, hogy legkevesebb 15 évre bérelni szeretnék a 41 hektáros 

földünket, mivel egy éven belül saját, vagy 3. személy általi beruházásban 20 MW 

teljesítményű, solar erőművet kívánnak felépíteni a területen.  

A földhasználatért évente 50 ezer Eurót fizetnének, valamint előre fizetnének 100.000 Euro 

egyösszegű óvadékot. Ezt amiatt, hogy elkezdhessék a területen a munkálatokat, és hogy ha 

valamilyen oknál fogva mégsem indul meg ott az üzem, az Önkormányzatnak legyen miből 

visszaállítania a területet az eredeti állapotára, valamint arra az esetre, ha a bérlő felszólítás 

ellenére sem fizetné meg a bérleti díjat. 

 

A kiadott szerződéstervezetben úgy fogalmazták meg, hogy az „óvadék visszajár, ha a bérlő a 

földhasználati jogviszony megszűnésekor a földterületet szerződésszerűen a tulajdonosnak 

visszaadja, és igazolást nyer, hogy a tulajdonos felé tartozása semmilyen jogcímen nincs, és a 

bérleményben kárt egyéb módon sem okozott”. 

Mondtam nekik, hogy én ezt így nem fogadom el, az óvadék valójában foglaló legyen, ami 

nem jár vissza. A lényeg, hogy ha valamit akarnak kezdeni a területünkkel, először is 

tegyenek le 100.000 Eurót foglalóként, majd azt követően fizessék meg az első havi bérleti 

díjat.  
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Azt is kérik, hogy – mivel a területünket most azonnal megvenni nem tudják, de szeretnék –, 

járuljunk hozzá, hogy vételi (opciós) jogot biztosítsunk nekik 5 év időtartamra, mialatt, ha 

lehetőségük lesz rá, bármikor megvásárolhatják tőlünk a területet 800,-Ft + ÁFA/m2-es 

vételáron. 

 

A képviselők megtárgyalták az ajánlatot, s kérték a polgármester urat, hogy 

tájékoztassa a céget, hogy csak abban az esetben járulnak hozzá a szerződés 

megkötéséhez, ha a terület művelésből való kivonásának, valamint minden más, 

ügyintézéssel, adminisztrációval kapcsolatos költségnek a megfizetését vállalják, 

továbbá, ha beleírják a szerződésbe, hogy az általuk óvadéknak nevezett 100.000 Euro 

valójában foglaló, amely nem jár vissza. 

 

Egyúttal a képviselők felkérték a polgármester urat, hogy a következő ülésig kérdezze 

meg a cégtől, hogy: 

- „Mit is jelent pontosan a ’Photovoltikus’ (solar) erőmű?” 

- „Mikor tervezik indítani a beruházást?” 

- „Hány kakucsi embernek ad majd munkát az üzem?” 

- „Ki fogja kiépíteni a szükséges közműveket, úthálózatot a területre?” 

 

Szalay István polgármester:  

 

Az elhangzottak, valamint a szerződéstervezet ismeretében kérem a képviselőket, hogy 

döntsenek az következő megszövegezésű határozati javaslatról:  

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bereczki-Zapff Solar Kft. 

(1196 Budapest, Nagykőrösi út 38.) ajánlatát, melyet az Önkormányzat tulajdonában lévő 

036/20. hrsz-ú ingatlan - vételi jogot kikötő, 15 évre szóló, s egy alkalommal 5 évre 

meghosszabbítható - földhasználati jogának gyakorlására tett.  

A Képviselő-testület felkéri Szalay István polgármester urat, hogy a megismert 

szerződéstervezet és az ülésen elhangzottak figyelembevételével a következő képviselő-testületi 

ülésre - annak elfogadása végett - nyújtsa be a módosított szerződéstervezetet.” 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2013. (07. 25.) Határozata: 

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 036/20. hrsz-ú ingatlan földhasználati 

jogának ügyében 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bereczki-Zapff Solar Kft. 

(1196 Budapest, Nagykőrösi út 38.) ajánlatát, melyet az Önkormányzat tulajdonában lévő 

036/20. hrsz-ú ingatlan - vételi jogot kikötő, 15 évre szóló, s egy alkalommal 5 évre 

meghosszabbítható - földhasználati jogának gyakorlására tett.  

A Képviselő-testület felkéri Szalay István polgármester urat, hogy a megismert 

szerződéstervezet és az ülésen elhangzottak figyelembevételével a következő képviselő-

testületi ülésre - annak elfogadása végett - nyújtsa be a módosított szerződéstervezetet. 

 

Határidő:  a Képviselő-testület következő ülése  

Felelős:   polgármester 
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

Megkeresett egy helyi lakos, tolmácsoljam a Testület felé, hogy ha lehetséges, csökkentse le 

az Önkormányzat a sírhelyek megváltási idejét 25 évről 10 évre. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Mivel a felvetett javaslatra most nem tudunk válaszolni, ezért felkérjük a jegyzőt, hogy 

nézzen utána, hogy van-e lehetőség a sírhelyek megváltási idejének csökkentésére. 

 

Más hozzászólás, napirend nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

 

Balogh János         Oláh József 

alpolgármester, hitelesítő      képviselő, hitelesítő                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


