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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2014. október 3-án  

megtartandó ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó 

támogatásról szóló rendelettervezetről és az önrész elkülönítéséről 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

 
Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző 

 
Szavazás módja:   rendelet: minősített többség 

    határozat: egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Magyar Közlöny 132. számában megjelent a 

Belügyminiszter 46/2014. (IX. 25.) BM rendelete, mely szerint települési önkormányzatok 

támogatási igényt nyújthatnak be szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, 

vissza nem térítendő támogatásra. 

A rendeletben foglaltak alapján a támogatás mértéke: kemény lombos fafajta esetében 14.000,-

Ft/erdei m3+áfa = 17.780,-Ft. 

A támogatás felhasználásának feltétele: a támogatáson felül 1.000,-Ft/erdei m3+áfa = 1.270,-

Ft önrész vállalása. 

A BM rendelet szerint az Önkormányzat a 2014. január–március hónapokban 

lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott 

tűzifa mennyiséget igényelhet. 

A jelzett időpontban átlagosan havonta 83 fő részesült Önkormányzatunknál lakásfenntartási 

támogatásban, így az igényelhető mennyiség 2 m3-rel számolva: 166 m3. 

 

Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a rendeletben meghatározott maximálisan igényelhető m3 

mennyiségre nyújtsunk be pályázatot. Az igényelhető 2.951.480 Ft támogatási összeg mellé 

önkormányzatunknak 210.820 Ft összegben kellene önrészt vállalnia.  

 

Az Önkormányzat a BM rendelet 1. melléklete szerinti, alábbi szövegezésű adatlapot legkésőbb a 

BM rendelet hatálybalépését követő 10. napon (2014. október 6-án) rögzíti és zárja le az ebr42 

önkormányzati információs rendszerben, továbbá a dokumentációt papír alapon egy eredeti és 

egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes 

igazgatóságához nyújtja be. 
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1. melléklet a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelethez 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igénylési adatlapja 

Önkormányzat neve: Kakucs Község Önkormányzata 

Önkormányzat KSH kódja: 1332230 

Választott tűzifa fajtája: keménylombos 

Maximálisan igényelhető mennyiség (m3): 166 m3 kemény lombos fafajta 

Igényelt mennyiség (m3): 166 m3 kemény lombos fafajta 

Vállalt önerő összege (Ft): (166 m3 x 1.000,-Ft) + ÁFA = 210.820,-Ft 

Önerő biztosításáról szóló önkormányzati 

határozat száma: ...../2014. (........)  

 

További részletek a BM-rendeletből: 

 

A támogatási igénynek tartalmaznia kell 

a) az 1. melléklet szerinti adatlapot, továbbá 

b) a települési önkormányzatnak – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti 

– a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását. 

 

A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális 

rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a 

kincstárnak benyújtanak. 

A helyi rendeletben 

a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

aa) aktív korúak ellátására, 

ab) időskorúak járadékára, 

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy 

ad) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és 

c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor. 

 

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt. 

 

A támogatást a települési önkormányzat ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 

5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 

nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja.  

Az önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha a 

tűzifát a meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni. 

 

A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a 

települési önkormányzatot terhelik. 

 

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet. 

 

A települési önkormányzat a támogatást 2015. február 15-éig használhatja fel. 
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Mivel az idén is egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre vonatkozón most sincs 

információnk arról, hogy a későbbiekben hasonló támogatásra lesz-e lehetőség, ezért javasolt a 

feltételrendszert külön rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet 

hatályon kívül helyezni.  

 

A rendelet soron kívüli hatályba léptetését a lebonyolításra adott idő rövidsége indokolja. 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

szóló önkormányzati rendelettervezethez 

 

1. A jogszabály-tervezet hatásai 

 

1.1. Társadalmi hatások:  

A téli tüzelő biztosításához segítségnyújtás az arra rászorultak részére. 

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás:  

A rendelet elfogadása esetén az önkormányzatra vonatkozó önrészt el kell különíteni. 

1.3. Környezeti, egészségügyi következmények:  

A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendelet szabályai nem eredményeznek jelentős többlet adminisztratív terhet. 

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

Az önkormányzati költségvetés teherbírásához igazodó szabályozás szükséges, a tűzifa-

támogatás feltételeinek meghatározása a kiegészítő támogatás felhasználásának feltétele. 

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

E feltételek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

Kérjük a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a BM-rendeletben foglaltak alapján döntsenek az 

alábbi rendelettervezet, valamint határozati javaslat elfogadásáról: 
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RENDELET JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2014. (X. ....) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

- a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) Kakucs 

községben történő végrehajtására - természetbeni juttatásként, ellenszolgáltatás nélkül, tűzifát 

biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kakucson bejelentett állandó lakóhelyén, 

vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek 

megfelel.    

 

(2) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a 

Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyszerűsített határozattal dönt.  

 

(3) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e 

rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.   

 

2. §  (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa annak a személynek 

biztosítható, akinek családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg 

a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, 

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 

 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek  

a) az aktív korúak ellátásában,  

b) az időskorúak járadékában, 

c) a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők és  

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. 

 

(3) Az ellátás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, 

legkésőbb 2015. január 15. napjáig személyesen, ügyfélfogadási időben kell benyújtani a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatalba.  

 

(4) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a 

kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, 

családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni, 

vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni. 
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3. § (1) Szociális célú tűzifa-támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a háztartásban élők számától. 

 

(2) A szociális célú tűzifa-támogatás mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 2 m3 háztartásonként. 

 

(3) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 1. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával 

igazolja.  

 

4. § A támogatás forrásösszetétele az Önkormányzat számára megállapítandó állami támogatás, 

valamint az Önkormányzat által biztosított 1.000 Ft/m3 + áfa + szállítási költség mértékű saját 

forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az 

1. § (3) bekezdésében meghatározott határidőben érkeztek - el kell utasítani.  

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. május 2-án hatályát 

veszti. 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán és a www.kakucs.hu honlapon - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról  

szóló .../2014. (X. ....) önkormányzati rendelet 

1. melléklete 

 

Átvételi elismervény 
Alulírott ……………….………………………………………………………………………..  

 

2366 Kakucs, ……………………………………………... u. ……… sz. alatti lakos  

 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális célú tűzifa vásárlási támogatásról szóló önkormányzati rendelete alapján 

megállapított természetbeni juttatásként .......  m3 mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

Kakucs, …………………………………………………………….. 

 

 

………………….…………………………………  

átvevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kakucs.hu/
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (10. 03.) Határozata: 

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó önerő elkülönítéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 166 m3 mennyiségű 

kemény lombos fafajtájú tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be „a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló” szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján. 

 

A tűzifavásárlás bruttó összköltsége: 3.162.300 Ft.  

A vásárlás forrásösszetétele:  

- állami támogatás: 2.951.480 Ft  

- saját forrás: 210.820 Ft.  

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 166 m3 

mennyiségű tűzifa vásárlásához 210.820,- Ft saját forrást biztosít az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében az általános tartalék előirányzat terhére.  

 

Határidő: 2014. október 6. 

Felelős: polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2014. október 3-án  

megtartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Döntés a községi könyvtár gépészeti munkálatainak felújítására 

benyújtott költségvetési tételek elfogadásáról 
 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület korábbi felkérését elfogadva, a JSP Kft. - a pdf. formátumú mellékletben 

foglaltak szerint - benyújtotta a községi könyvtár gépészeti és belső-külső felújítási befejező 

munkálataira vonatkozó költségvetési felmérését.  

A felmérésben szereplő munkák elvégzésének szükségességét az Önkormányzat műszaki 

ellenőre leigazolta, a benyújtott anyag- és díjtételeket a vonatkozó normagyűjteményben 

foglaltakkal összehasonlította, s lényeges eltérést nem tapasztalva, elfogadásra javasolja a 

Testület felé.  

A költségvetésben a vállalkozó feltüntette a tervezésre vonatkozó tételeket, azonban lemondott a 

130.000 Ft összegű tervezési díjról. 

 

Kérjük a vállalkozó ajánlatának elfogadását és az alábbi határozati javaslat alapján. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (10. 03.) Határozata: 

A Könyvtár gépészeti és belső-külső felújítására vonatkozóan  

pénzösszeg költségvetésben történő elkülönítéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház gépészeti és belső-külső felújítási 

befejező munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a JSP 97. Kft. (2366 Kakucs, Fő u. 11.) által 

benyújtott bruttó 4.270.715 Ft összegű költségvetést és a Kft. által a munkálatok ellenértékének 

kiegyenlítése érdekében kiállított számlát elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt összeget az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében a pénzmaradvány terhére elkülöníti. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2014. október 3-án  

megtartandó ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a felújított Egészségház rendelőibe új bútorok vásárlásáról 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A napokban elkészül a 40 éve épült Egészségház teljes belső-külső felújítása.  

Három éve kezdtük el a munkálatokat, akkor az épület új tetőzetet, új szigetelt homlokzati 

burkolatot, új műanyag külső nyílászárókat kapott.  

Ezen a nyáron a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a külső felújítás után az épület belső 

felújítását is elvégezzük, valamint az ingatlan udvari, utcafronti részét is rendbe tesszük. 

 

A belső felújítás keretében teljesen új víz-, csatorna-, elektromosvezetékezés-felújítást 

végeztettünk, új belső ajtókat építtettünk be, lecseréltettük a teljes szaniterrendszert, csempe- és 

kőburkolatokat, illetve természetesen kifesttettük a falakat.  

 

A belső munkákkal még szeptember elejére elkészültünk, azóta a fogorvos, a gyermekorvos már 

be is költözhetett a rendelőjébe, illetve a védőnő a tanácsadóba, viszont még a régi, kopott 

bútorokkal, amik egyáltalán nem illenek a látszatra teljesen új helyiségekbe. 

Mivel a látvány teljesen lehangoló volt, megkértük az egészségügyi dolgozókat, hogy – szerény 

anyagi lehetőségeink szem előtt tartásával - mérjék fel, milyen bútorokra lenne szükségük. 

 

Az intézmény dolgozói összeírták az igényeiket, majd kerestünk egy viszonylag kedvező áron, 

de jó minőségben dolgozó asztalost, aki vállalta, hogy október végéig legyártja és a helyszínre 

leszállítja a bútorokat. 

 

A beépíteni szánt új bútorok: 

 

Fogászati rendelőbe: 

Termék megnevezése Méret Szín megrendelt mennyiség/db 

Íróasztal 120 x 80 cm bükk 1 db 

Műszerpolc 70 x 50 cm bükk 1 db 

Szekrénysor (konyhaszekrényszerű) 420 x 210 cm   bükk 1 db 

           

Védőnői tanácsadóba: 

Termék megnevezése Méret Szín megrendelt mennyiség/db 

Íróasztal 120 x 70 cm bükk 1 db 

Konténerszekrény 40 x 50 cm bükk 1 db 

Beépített szekrény 420 x 280 cm   bükk 1 db 



9 

 

  

Pelenkázó 70 x 80 cm bükk 4 db 

Mérlegtartó szekrény 160 x 50 cm bükk 1 db 

Irattároló szekrény  200 x 60 cm bükk 1 db 

 

Gyermekorvosi rendelőbe: 

Termék megnevezése Méret Szín megrendelt mennyiség/db 

Szekrény 200 x 60 cm bükk 1 db 

Tárolószekrény 200 x 60 cm bükk 3 db 

Játéktároló polc 100 x 40 cm   bükk 1 db 

Pelenkázó 70 x 80 cm bükk 2 db 

 

A László Attila, 5121 Jászjákóhalma, Rákóczi út 25/A. szám alatti bútorasztalos által benyújtott 

árajánlat alapján a két rendelőhöz és egy tanácsadóhoz tartozó bútorok összege mindösszesen 

1.180.000,- Ft + 27% ÁFA, vagyis bruttó 1.498.600 Ft-ba kerülne. Utánanéztünk az interneten a 

hasonló bútoráraknak, s megállapítottuk, hogy a vállalkozó ajánlata nagyon korrekt és 

elfogadható, ezért – bízva abban, hogy a Képviselő-testület utólag hozzájárul – megrendeltük a 

Vállalkozótól a bútorok legyártását. 

 

Kérjük a képviselők hozzájárulását a bútorok megrendeléséhez és a bútorok árának 

költségvetésben történő elkülönítéséhez. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (10. 03.) Határozata: 

Az Egészségházba új bútorok vásárlására vonatkozóan  

pénzösszeg költségvetésben történő elkülönítéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy Szalay 

István polgármester úr - az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, Fő utca 156/D. szám alatt 

lévő, belülről újonnan felújított Egészségház fogorvosi és gyermekorvosi rendelőjébe, valamint 

védőnői tanácsadójába – 2013. szeptember 23-án megrendelte az előterjesztésben szereplő új 

bútorok 2014. október 31-éig történő elkészíttetését és helyszínre szállíttatását László Attila, 

5121 Jászjákóhalma, Rákóczi út 25/A. szám alatti bútorasztalos vállalkozótól, bruttó 1.498.600 

Ft ellenében. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt összeget az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében a pénzmaradvány terhére elkülöníti. 

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint 

Felelős:  polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2014. október 3-án  

megtartandó ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a sportöltöző épületének felújítására benyújtott 

költségvetési tételek elfogadásáról 

 

Előterjesztő:    Szalay István polgármester 

Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Még tavaly nyáron a Sportegyesület a futballpálya és a hozzá kapcsolódó sportöltöző 

felújításának támogatása céljából az MLSZ-nél pályázott ún. TAO-ból visszaosztott pénzre. A 

pályázat során közel 5,5 millió forintot nyertek, melyet egyrészt a pálya körüli korlát és az épület 

felújítására, másrészt az utánpótlás-nevelésre fordíthattak. 

 

A Sportegyesület, amikor tavaly nyáron megkezdte az épület a felújítását, felhívta a 

figyelmünket, hogy az épület teljes felújítására  kevés lesz a pályázaton elnyert pénz, ezért az 

épületben lévő ún. szolgálati lakást és a tetőzetet nem tudják saját erőből felújítani, illetve nem 

tudják kicserélni az épület „ezeréves” bejárati ajtaját sem. 

A Sportegyesület jelzését követő testületi ülésünkön  megtárgyaltuk az épület felújításával 

kapcsolatos kérdéseket, s úgy döntöttünk, hogy nem hagyhatjuk „felemás” állapotban az 

épületet, mindenképpen teljes felújítást kell végrehajtani rajta, mert ki tudja, mikor lesz rá újra 

lehetőségünk.  

 

Felkértük az Egyesületet, hogy a felújítás keretében végeztesse el mindazon munkálatokat, 

melyek szükségesek ahhoz, hogy egy viszonylag elfogadható állapotú sportépületünk 

(sportöltözőnk) legyen.  

Kértük őket, hogy a vizesblokkot, elektromos vezetékezést újíttassák fel, a folyosót új 

burkolólapokkal rakassák le, a bejárathoz új, műanyag ajtót építtessenek be, tegyék emberi 

lakhatásra alkalmassá a szolgálati lakást, valamint az udvari nyitott terasz fölé tetőzetet 

építtessenek. 

Biztosítottuk őket afelől, hogy ha nem lesz elég a pénzük a felújításra, az Önkormányzat ki fogja 

azt egészíteni, főleg azért is, mert a sportpálya területe és a rajta lévő ingatlan az Önkormányzat 

tulajdona. 

 

A felújítás a kérésünket figyelembe véve elkészült, az épület most elfogadható állapotban van. 

A Sportegyesület kiszámolta, hogy a felújítás költségeiből cca. 1,38 millió Ft-ot anyagi lehetőség 

hiányában nem áll módjában finanszírozni, ezért kérik, hogy azt közvetlenül mi fizessük meg a 

kivitelezést végző Trébely Szolgáltatói Kft-nek.  

A felújítás tételeit tartalmazó költségvetést pdf. formátumú mellékletben megküldjük T. 

Képviselők részére. 

Kérem a képviselőket, hogy a tárgyban a következő határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2014. (10. 03.) Határozata: 

A Sportépület belső felújítására vonatkozóan  

pénzösszeg költségvetésben történő elkülönítéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, Kakucs, Székesi út 1. szám alatt lévő Sportépület belső felújítási befejező 

munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a Trébely Szolgáltatói Kft.  (székhely: 1163 Budapest, 

Lucfenyő u. 19.) által benyújtott bruttó 1.378.561 Ft összegű költségvetést és a Kft. által a 

munkálatok ellenértékének kiegyenlítése érdekében kiállított számlát elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt összeget az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében a pénzmaradvány terhére elkülöníti. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 
 


