
ELŐTERJESZTÉS 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2014. július 24-ei ülésére 

 

Tárgy:  A hulladékszállítási tevékenység végzéséhez szükséges 

környezetvédelmi engedélyek elkészítésére és a környezetvédelmi 

szolgáltatás elvégzésére tett ajánlatok megtárgyalása 

 

 Előterjesztő: Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Green Fragment Kft. képviseletében Brenkusné Balogh Anikó okleveles vegyész és 

környezetvédelmi szakmérnök a mellékelt levélben ajánlatot tett Csévharaszt és Kakucs 

Községek Önkormányzatai részére a szilárd, nem veszélyes hulladékszállítási tevékenység 

végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyek, valamint a környezetvédelmi 

szolgáltatás elvégzésére vonatkozóan, melyet mellékelve továbbítok T. Képviselők részére.  

Megjegyzem, hogy a mérnökasszony készíti hosszú évek óta Önkormányzatunk részére a 

környezetvédelmi engedélyezésekhez szükséges dokumentációkat, s munkájával mindezideig 

meg voltunk elégedve. 

A mérnökasszony az ajánlatában különféle tételeket és azokhoz kapcsolódó összegeket 

határozott meg, melyek 50%-át Önkormányzatunknak, másik 50%-át pedig Csévharasztnak 

kell megfizetnie.  

Kérem az ajánlat megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (……..) Határozata: 

A hulladékszállítási tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyek 

elkészítésére és a környezetvédelmi szolgáltatás elvégzésére tett ajánlatok elfogadásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Green Fragment Kft. (1037 

Budapest, Zúzmara u. 4. fszt. 1.) képviseletében Brenkusné Balogh Anikó okleveles vegyész 

és környezetvédelmi szakmérnök által - a hulladékszállítási tevékenység végzéséhez 

szükséges környezetvédelmi engedélyek elkészítésére és a környezetvédelmi szolgáltatás 

elvégzésére - tett ajánlatokat, amennyiben Csévharaszt Önkormányzata is egyetért az 

ajánlatokban foglaltakkal. 

2. A Képviselő-testület egyetért az ajánlatban szereplő költségek összegével, s a 

környezetvédelmi engedélyek elkészítésére vonatkozóan egyösszegben a kalkulált összeg 

50%-át, vagyis 600.000 Ft-ot, illetőleg az éves környezetvédelmi szolgáltatás elvégzésének 

díjára havonta 7.500 Ft-ot határoz meg, továbbá hozzájárul, hogy a mindenkori 

költségvetésből megfizetésre kerüljön a környezetvédelmi hatóságok által előírt 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére 10.000 Ft adatlapfajtánként. 

3. A Képviselő-testület a 2. pontban rögzített költségeket az Önkormányzat költségvetésében 

elkülöníti, a 2014. évben kifizetendő összegeket a pénzmaradvány terhére határozza meg.  

4. A Testület hozzájárul a Kakucs Község Önkormányzata részéről felmerülő költségeknek a 

CSÉV-KA Kft. (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B.) részére történő rendelkezésre 

bocsátásához.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István polgármester urat, hogy az 

Önkormányzat, illetőleg a CSÉV-KA Kft. részéről a vonatkozó szerződéseket megkösse.  

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Polgármester 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2014. július 24-ei ülésére 

 

Tárgy:  A Berotel Networks Kft. ingatlanvásárlási ajánlatának 

megtárgyalása 

 

 Előterjesztő: Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Berotel Networks Kft. (1188 Budapest, Szélső u. 51.) a mellékelt ajánlatkérő levélben 

vételi ajánlatot tett Önkormányzatunk részére a Kakucs 460 hrsz-ú, a természetben: Kakucs, 

Fő utca 126. szám alatti ingatlanra (Vadkacsa vendéglő melletti üres telekre) vonatkozóan, 

melyet mellékelve továbbítunk T. Képviselők részére.  

 

A Kft. az ajánlatában 3.000.000 Ft vételi összeget határozott meg.  

 

Amennyiben T. Képviselő-testület hozzájárul az ingatlan értékesítéséhez, kérem, fogadják el a 

Kft. ajánlatát, vagy tegyenek más javaslatot az ingatlan eladási árára vonatkozóan. 

 

Kérem az ajánlat megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (……..) Határozata: 

A Kakucs 460 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó ajánlat elfogadásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Berotel Networks Kft. 

(1188 Budapest, Szélső u. 51.) által a Kakucs 460 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú 

ingatlan megvásárlására tett vételi ajánlatot. 

 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételi árát bruttó 3.000.000 Ft-ban határozza meg. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Szalay István polgármester urat, hogy az 

Önkormányzat nevében megkösse az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést. 
 

Határidő:  a szerződés megkötésére 2014. szeptember 30. 

Felelős:  Polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

a 2014. július 24-ei ülésére 

 

Tárgy:  Az Egészségház belső és külső felújításával kapcsolatban műszaki 

ellenőrzési tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés elfogadására 

javaslat 

 

 Előterjesztő: Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület felhatalmazására megkötésre került a Trébely Kft.-vel az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, Kakucs, Fő utca 156/C-D. szám alatt lévő Egészségház belső és külső 

felújítása vonatkozó szerződés, s időközben a mukálatok is megkezdődtek.  

A munkák elvégzésének felügyeletére műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó szerződést 

kell kötnünk arra jogosult vállalkozással. 

Arra való tekintettel, hogy az Önkormányzat beruházásában korábban történt felújítások 

műszaki ellenőri tevékenységét - megelégedésünkre - a MÉT Kft. látta el, javaslom, hogy az 

Egészségház felújításánál is ők lássák el a műszaki ellenőri tevékenységet.  

A Kft. ügyvezetője a munkálatok elvégzésére kedvező mértékű, 200.000,-Ft + ÁFA összegű 

ajánlatot nyújtott be.  

 

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi szövegezésű határozati javaslat megtárgyalására és 

elfogadására: 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (……..) Határozata: 

Az Egészségház belső és külső felújításával kapcsolatos műszaki ellenőrzési 

tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Szalay István 

polgármester az Önkormányzat nevében a MÉT Építőipari és Tervező Kft.-vel (2373 Dabas, 

Kun u. 18., képviseli: Mátyus Csaba ügyvezető) megkösse az Önkormányzat tulajdonában 

lévő, Kakucs, Fő utca 156/C-D. szám alatt lévő Egészségház belső és külső felújításával 

kapcsolatos műszaki ellenőrzési tevékenységre vonatkozóan az alábbi megbízási szerződést:  

 

„MŰSZAKI ELLENŐRI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amelyet  

Kakucs Község Önkormányzata 

székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

adószáma: 15734659-2-13 

bankszámlaszáma: 65500082-31020956-51000008 

képviseli: Szalay István polgármester 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

 

és a 

MÉT Építőipari és Tervező Kft.  

székhelye: 2373 Dabas, Kun u. 18. 

cégjegyzékszáma: Cg.13-09-119576 



adószáma: 14285633-2-13 

bankszámlaszáma: 64400037-30098023-11100011 

képviseli: Mátyus Csaba ügyvezető 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

továbbiakban együttesen: Felek 

 

az alulírott helyen és napon műszaki ellenőri feladatok ellátására a következő feltételekkel 

kötnek meg: 

 

1.) A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy műszaki ellenőri tevékenységet végezzen a 

Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában lévő, 2366 Kakucs, Fő utca 156/C-D. 

szám alatt lévő Egészségház belső és külső felújításának műszaki ellenőrzése 

tárgykörben. 

 

2.) A Megbízó vállalja, hogy az a jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott feladat 

teljesítéséhez szükséges adatokat, dokumentációkat, okiratokat a Megbízottnak - legkésőbb a 

szerződés aláírásával egyidejűleg - átadja és kijelöli képviselőjét, aki a teljesítéshez szükséges 

felvilágosításokat, utasításokat megadja, az építéssel érintett helyszínt bemutatja, 

folyamatában figyelemmel kíséri a műszaki ellenőri feladat teljesítését. 

 

3.) A Megbízott a szerződés 1.) pontjában megjelölt műszaki ellenőri feladat teljesítését 

vállalja, annak ellátásához szükséges jogosultsággal rendelkezik, vagy ezzel rendelkező 

alvállalkozót vesz (vehet) igénybe, amelynek a tevékenységéért felelősséget vállal. 

Tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőri feladat teljesítése során a Megbízó érdekeinek 

megfelelően köteles eljárni. A Megbízott felelőssége, hogy a szerződésben meghatározott 

műszaki ellenőri feladatát szakszerűen, kellő körültekintéssel, a törvényes és a szakmai 

követelményeknek megfelelően végezze el. A Megbízott köteles a Megbízóval való 

kapcsolattartást az építési munka folyamán biztosítani, az ellenőrzés ellátása körében a 

kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal a helyszínen megjelenni.  

Ennek keretében közreműködik a munkaterület átadásánál, majd pedig ellenőrizni köteles 

különösen: 

 a vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, 

szabványok megtartását, továbbá azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a műszaki 

terveknek, a létesítési engedélynek, valamint a szerződés műszaki jellegű 

előírásainak, 

 az elvégzett munka mennyiségét és minőségét, (az eltakarásra kerülő munkák esetén 

az eltakarás előtt), 

 a beépítendő anyagok minőség tanúsítását, 

 az építményekre, berendezésekre vonatkozó műszaki paraméterek meglétét. 

 

4.) A Megbízott a műszaki ellenőri feladat ellátása során tudomására jutott adatokat, 

értesüléseket, bizonyítékokat köteles titoktartással kezelni.  

 

5.) Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból többlet-, illetve pótmunkákra van 

szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni, 

és utasítását kérni.  

 

6.) A Felek a teljesítést a jelen szerződés 1.) pontjában foglaltakhoz képest határozatlan 

időtartamban (legkésőbb a sikeres átadás-átvétel időpontjáig) történő szolgáltatásban, 

határozzák meg. A Megbízott biztosítja jelenlétét az 1 éves garanciális bejáráson. 

 

7.) A Felek a szerződés 1.) pontjában meghatározott szolgáltatás díját: 

200.000 Ft (azaz kettőszázezer forint) + áfa forintösszegben határozzák meg. 

A Megbízott a szolgáltatás díjszámláját az átvételtől, részteljesítés esetén a Megbízó 

képviselőjének teljesítésigazolásától számított 3 (három) napon belül jogosult kiállítani. A 

Megbízó a számla átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni a 

Megbízott fenti bankszámlájára történő átutalással. 



 

8.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó késedelmes teljesítése esetén a Megbízó a 

késedelem minden napjára a mindenkori törvényes kamatot köteles megfizetni. 

 

9.) A szerződést a felek bármelyike csak fontos okból, 30 nap felmondási idővel mondhatja 

fel. Azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén.  

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

 a Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, azokról a 

Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő, 

 a Megbízó a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás 

ellenére sem tesz eleget. 

 

10.) A Felek a jelen szerződésükben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor 

hatályos Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános, valamint a 

megbízásra vonatkozó különös rendelkezéseit, továbbá a műszaki ellenőri tevékenység 

gyakorlását szabályozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Felek a 

jelen szerződésükkel kapcsolatban felmerülő esetleges vitáikat, amelyek a szerződés 

megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkezik, békés tárgyaláson, megegyezéssel kívánják rendezni. Amennyiben ezek 

eredményre nem vezetnek, úgy jogvitájukban a hatáskörrel bíró illetékes helyi bíróság jár el. 

 

11.) A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve 

saját kezűleg cégszerűen írják alá és aláírásukkal a szerződés példányok átvételét nyugtázzák. 

A szerződés 4 példányban készül, amelyből a Feleket 2-2 példány illeti meg. 

 

12.) Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy bírják az általuk képviselt Önkormányzat, 

illetőleg gazdasági társaság ügydöntő szervezetének hozzájárulását a jelen szerződés 

megkötéséhez.” 

 

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2014. augusztus 15.  

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

a 2014. július 24-ei ülésére 

 

Tárgy:  Ingatlanok értékesítésére és megvásárlására javaslat 

 

 Előterjesztő: Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előző ciklusban „kormányzó” képviselő-testület a Gizella utcai lakópark majdani 

folytatása céljából felajánlotta Csernák Zoltánnak, hogy az Önkormányzat megvásárolná tőle 

a tulajdonában lévő, lakópark melletti 0182/15. - /27. hrsz-ú, összesen 12 db ingatlant 400 

Ft/m2-es áron. Csernák Zoltán hozzájárult az ingatlanoknak az Önkormányzat részéről történő 

eladásához. 

A nevezett ingatlanokból ezideig 5 db-ot tudtunk megvásárolni, s most lehetőségünk lenne 

további 2 db megszerzésére. A tulajdonos beleegyezésével javaslom, hogy a 0182/17-es és a 

0182/18-as hrsz-úakat vegyük meg.   

 

Zoltán a napokban jelezte, hogy Ő is vásárolna az Önkormányzattól 2 db telket a Székesi úti 

lakóparkban, ha a Testület az 1266. hrsz-ú ingatlant, illetve még 1 db-ot - melyet konkrétan 

még nem választott ki, de néhány héten belül, amikor is a szerződéskötésre sor kerül, ki fog 

tudni választani - darabonként bruttó 2.000.000 Ft-ért engedélyezné értékesíteni részére.  

Arra való tekintettel, hogy jelenleg egyáltalán „nem mozog” az ingatlanpiac, javaslom, hogy 

járuljunk hozzá az ingatlanoknak a vevőjelölt által történő megvásárlásához az általa 

megajánlott áron. 

Zoltán egyúttal azt is kérte, hogy a Testület engedélyezze számára, hogy a telkeket vagy Ő, 

vagy az általa kijelölt személyek vásárolhassák meg közvetlenül az Önkormányzattól. 

 

Kérem a javaslat megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását. 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (……..) Határozata: 

Külterületi szántó ingatlanok megvásárlásához történő hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

 Kakucs, 0182/17. hrsz-ú, 1008 m2 területű, szántó művelési ágú és a 

 Kakucs, 0182/18. hrsz-ú, 1005 m2 területű, szántó művelési ágú  

külterületi ingatlanok tulajdonosa felé - a nevezett ingatlanoknak az Önkormányzat részére 

történő megvásárlása érdekében - ajánlatot tesz 400 Ft/m2 vételár figyelembevételével. 

A Képviselő-testület az ingatlanok megvásárlása esetén az ingatlanok vételárát, a 805.200 Ft-

ot az Önkormányzat költségvetésében a pénzmaradvány terhére elkülöníti. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Szalay István polgármestert, hogy az ingatlanok megvásárlására vonatkozó adásvételi 

szerződést az Önkormányzat nevében megkösse, és 

- Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet az ingatlanok megvásárlására vonatkozó adásvételi 

szerződések elkészítésével és ellenjegyzésével. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 



 

2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (……..) Határozata: 

A Kakucs 1266 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez történő hozzájárulásról 

 
Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kakucs Község Önkormányzata 

tulajdonában álló, Kakucs, 1266 hrsz-ú, 800 m2 területű, kivett, beépítetlen terület Csernák 

Zoltán, 2371 Dabas, Mánteleki út 420/19. szám alatti lakos, vagy az általa kijelölt 

személy(ek) részére történő elidegenítéséhez hozzájárul azzal, hogy az ingatlan bruttó vételi 

árát 2.000.000 Ft-ban határozza meg, mely összeg tartalmazza a közműkiépítés költségeit is. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Szalay István polgármestert, hogy az ingatlan elidegenítésére vonatkozó szerződést az 

Önkormányzat nevében megkösse, és 

- Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet az ingatlan elidegenítésére vonatkozó szerződés 

elkészítésével és ellenjegyzésével. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (……..) Határozata: 

A Kakucs, Székesi úti lakóparkban lévő 1 db ingatlan értékesítéséhez történő 

hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kakucs Község Önkormányzata 

tulajdonában álló, Kakucs, 1214. hrsz-től – 1314. hrsz-ig terjedő, kivett, beépítetlen terület 

művelési ágú ingatlanokból az általa kiválasztásra kerülő 1 db ingatlannak Csernák Zoltán, 

2371 Dabas, Mánteleki út 420/19. szám alatti lakos, vagy az általa kijelölt személy(ek) 

részére történő elidegenítéséhez hozzájárul azzal, hogy az ingatlan bruttó vételi árát 2.000.000 

Ft-ban határozza meg, mely összeg tartalmazza a közműkiépítés költségeit is. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Szalay István polgármestert, hogy az ingatlan elidegenítésére vonatkozó szerződést az 

Önkormányzat nevében megkösse, és 

- Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet az ingatlan elidegenítésére vonatkozó szerződés 

elkészítésével és ellenjegyzésével. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2014. július 24-ei ülésére 

 

Tárgy:  Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére javaslat 

 

Előterjesztő: 1. Tóth Istvánné képviselő 

 2. Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. A Társadalmi és Kulturális Bizottság 2014. július 7-én megtartott ülésén tárgyalta 

többek között az augusztus 20-ai ünnepség programját, melyhez kapcsolódva 

felvetőtött a tagok részéről, hogy az elkövetkezőkben meg kellene örökíteni, s 

mozgókép formájában archiválni ünnepségeinket, rendezvényeinket. 

Ezzel kapcsolatban a Bizottság tagjai javasolják a Képviselő-testületnek, hogy 

különítsen el a költségvetésben pénzösszeget egy mozgóképfelvevő (kamera) 

megvásárlására, mellyel a helyi rendezvények műsorait lehetne rögzíteni az utókornak.  

Utánanéztünk az Interneten, s megállapítottuk, hogy egy elfogadható minőséget 

produkáló digitális kamera ára kb. 100.000 Ft, ezért javasoljuk ezen összeg 

elkülönítését a költségvetésben. 

A Bizottság tagjai egyúttal javasolják, hogy a Hivatal az új műszakis kollégát, 

Prohászka Pétert bízza meg a rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos hivatali 

felelősnek, s ő készítse az Önkormányzat rendezvényein a mozgókép-felvételeket. 

 

2. A másik tárgyi eszközbeszerzéssel kapcsolatban Varga László körzeti megbízottunk 

kérelmet írt a Testület felé, melyben vázolta, hogy az Önkormányzat által 2008-ban 

részére adományozott számítógép annyira leamortizálódott, hogy már nem érdemes 

megjavíttatni, ezért szeretné, ha az Önkormányzat egy új számítógépet vásárolna 

számára a munkája megkönnyítése érdekében.  

A körzeti megbízottunk a kérelmében azt írta, hogy maximum 150.000 Ft-os 

összeghatárig igényel gépet az Önkormányzattól, de utánanéztünk a 

számítógépáraknak, s megállapítottuk, hogy már 100.000 Ft körül is nagyon jó 

gépeket lehet kapni, így azt javasoljuk, hogy a Testület maximum 100.000 Ft-ot 

hagyjon jóvá a gép beszerzésére. 

 

Kérjük a leírtak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (……..) Határozata: 

Kisértékű tárgyieszközök beszerzéséhez történő hozzájárulásról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a község 

rendezvényei, ünnepségei megörökítésének céljából az Önkormányzat egy digitális kamerát 

vásároljon maximum bruttó 100.000 Ft összeghatárig a 2014. évi költségvetés 

pénzmaradványának terhére. 

 

2. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dabasi 

Rendőrkapitányság kakucsi körzeti megbízottja, Varga László munkájának megkönnyítése 

érdekében az Önkormányzat egy hordozható számítógépet vásároljon maximum bruttó 

100.000 Ft összeghatárig a 2014. évi költségvetés pénzmaradványának terhére. 



A Testület továbbá dönt arról, hogy a számítógép az Önkormányzat tulajdonában marad, 

azonban kizárólagos használója Varga László lesz, akinek a számítógépet az Önkormányzat 

használatába vissza kell szolgáltatnia abban az esetben, ha Kakucs községben a körzeti 

megbízotti szolgálata esetlegesen megszűnik. 

 

Határidő:  2014. augusztus 15. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2014. július 24-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a Polgármesteri Hivatal informatikai biztonsági feladatainak 

ellátására kötött szerződés, valamint az Informatikai Biztonsági 

Szabályzat jóváhagyásáról 

 

Előterjesztő: Szalay István polgármester 

 

Előkészítő: Farkasné Szabó Mária jegyző 

  

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. július 1-jén hatályba lépett az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.),  mely alapján meg 

kell valósítani az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs 

rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és 

rendelkezésre állásának teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmét. 

Az Ibtv. rendelkezik továbbá arról, hogy az önkormányzat elektronikus információs 

rendszereit biztonsági szintbe és biztonsági osztályokba kell sorolni. Amennyiben ez egy 

bizonyos szintet nem ér el, úgy háttér szabályzatot és cselekvési tervet kell készíteni ennek a 

hiányosságnak a pótlására. Ezt bizonyos módszertan alapján végzi egy megfelelő szakember. 

A biztonsági szintbe sorolás határideje július 1., a cselekvési terv elkészítésére további 90 nap 

áll majd rendelkezésünkre.  

Ezen munkák elvégzésére több cég megkereste Önkormányzatunkat, s  az ajánlatok 

150.000 Ft + ÁFÁ-tól 350.000 Ft + ÁFÁ-ig terjednek. Arra való tekintettel, hogy minél 

kevesebbe kerüljön az Önkormányzatnak ezen feladatok elvégzése, megkerestem a 

környékbeli jegyzőket azzal, hogy jó lenne közösen összefogva egy olyan céget találni, 

amely, ha több önkormányzatnak készíti el a szabályzatot, akkor hátha tud egy méltányosabb 

árat tud ajánlani.  

Így került képbe az örkényi székhelyű Integrit-IT Kft., melynek ügyvezetője, Petrovics 

Tamás, aki a környéken lakik, s ezáltal a napi szintű kapcsolattartás megoldott vele. Mivel 

egy kedvező, 130.000 Ft + ÁFA összegű díjat tudott ajánlani, Örkény, Tatárszentgyörgy és mi 

azonnal megrendeltük tőle ezen az áron  a személyre szabott biztonsági szabályzat 

elkészítését és az informatikai rendszereink biztonsági osztályba és szintbe sorolását.  

Megrendelésünk alapján július 3-ára el is készült a Polgármesteri Hivatal Informatikai 

Biztonsági Szabályzata, melyet mellékletben csatolok T. Képviselők felé.  

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az abban foglaltakat, valamint a szabályzat 

elkészítésének és a biztonsági szintbe és osztályba sorolás díját elfogadni szíveskedjenek az 

alábbi határozati javaslatok alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (……..) Határozata: 

A Polgármesteri Hivatal informatikai biztonsági feladatainak ellátására kötött szerződés 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

elektronikus információs rendszerének biztonsági szintbe és osztályba való besorolására, az 

informatikai biztonsági szabályzat elkészítésére, valamint a NEIH felé történő adminisztratív 

feladatok elvégzésében való közreműködésre 130.000 Ft + ÁFA összeget különít el a 2014. 

évi költségvetésben a pénzmaradvány terhére és jóváhagyja az informatikai feladatok 

ellátására a Polgármesteri Hivatal által az Integrit-IT Kft.-vel megkötött szerződést, valamint 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvényben foglalt feladatok folyamatos ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződést. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Jegyző 

 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (……..) Határozata: 

A Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete -  a jelen határozat mellékletében foglalt 

tartalom szerint - jóváhagyja a Kakucsi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzatát. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Jegyző 

 

 
 


