
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. november 13-ai ülésére 

 

Tárgy:  A Kistérség Társulási Tanácsaiba képviselő delegálása 

 

Előterjesztő:   Farkasné Szabó Mária jegyző   

 

Szavazás módja:  minősített szótöbbség 

 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, a 

Társult Önkormányzatok „Együtt Segítőszolgálatai”, valamint a „Háziorvosi Ügyelet” 

Intézményfenntartó Társulásoknak - Kakucs Község Önkormányzata is tagja. 

 

A társulások működésére és jogállására vonatkozó alapvető szabályokat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87. § - 95. §-ai tartalmazzák.  

Az Mötv. 94. § (2) bekezdése értelmében: „A társulási tanácsot a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott 

számú szavazattal rendelkeznek”.  

A Társulásokban az Önkormányzatot korábban a Polgármester képviselte, ezért javaslom, 

hogy továbbra is a Polgármester legyen a képviselő, illetve a Polgármester akadályoztatása 

esetére a Testület az Alpolgármester személyét jelölje meg.  

 

Kérem az alábbi határozati javaslatok meghozatalát.  

 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (………….) Határozata: 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába képviselő 

delegálása 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ország Közepe Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsába - Kakucs Község Önkormányzata, mint társult tagönkormányzat 

részéről - Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert delegálja.  

A Polgármester Asszony akadályoztatása esetén helyettesítésére Nagy Pál alpolgármester 

jogosult.  

A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegáló határozatot a Társulás részére küldje meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Jegyző 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (………….) Határozata: 

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulás Társulási Tanácsába 

képviselő delegálása 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Társult Önkormányzatok „Együtt” 

Segítőszolgálata Társulás Társulási Tanácsába - Kakucs Község Önkormányzata, mint társult 

tagönkormányzat részéről - Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert delegálja.  

A Polgármester Asszony akadályoztatása esetén helyettesítésére Nagy Pál alpolgármester 

jogosult.  

A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegáló határozatot a Társulás részére küldje meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Jegyző 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (………….) Határozata: 

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsába képviselő delegálása 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Háziorvosi Ügyelet” 

Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába - Kakucs Község 

Önkormányzata, mint társult tagönkormányzat részéről - Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert delegálja.  

A Polgármester Asszony akadályoztatása esetén helyettesítésére Nagy Pál alpolgármester 

jogosult.  

A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegáló határozatot a Társulás részére küldje meg.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős: Jegyző 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. november 13-ai ülésére 

 

Tárgy:   Döntés az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervéről 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is. 

 

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belsőellenőrzésére vonatkozó részletes 

szabályokat „a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) határozza meg. A Bkr. 32. § alapján a 2015. éves 

belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek 2014. december 31-ig kell jóváhagynia, 

de 2014. november 30-áig el kell készülnie a tervnek az előírt táblázatos formában. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) 

bekezdése szerint a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső 

ellenőrzés működtetéséről. Az (5) bekezdés szerint: a helyi önkormányzatra vonatkozó éves 

ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a 

szerint az államháztartási kontrollok - mint például a belsőellenőrzés - célja: az államháztartás 

pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes gazdálkodás biztosítása.  

Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) 

ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan 

hasznosítani.   

A belsőellenőrzés során tett észrevételek, javaslatok előmozdíthatják a szabályszerűbb 

munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között. 

A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt 

költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  

  

Az előző évek során az Óvoda létszámgazdálkodását, a Konyha működését, a helyi iparűzési 

adórendszert, a Hivatal szabályzatait, a köztisztviselők és közalkalmazottak besorolását, a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának és folyósításának rendjét 

vizsgáltattuk, az idén javasoljuk ellenőriztetni a pénztárbizonylatok és banki utalásokhoz 

tartozó bizonylatok ellenőrzését, valamint az önkormányzat és intézményei pénzügyi-

számviteli szabályzatait, továbbá szakmai segítséget kérnénk a civil szervezeteknek nyújtott 

támogatásokkal kapcsolatos pályáztatás rendjével, a támogatások elszámoltatási rendjével 

kapcsolatban. 

Kakucs Község Önkormányzata évek óta a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft.-vel (2373 Dabas Tavasz u. 3.) láttatja el a belső ellenőri feladatokat, s a 

munkájukkal maximális mértékben meg vagyunk elégedve. 

Megkértük a Kft. Ügyvezetőjét, Lisztes Károlyt, hogy a két ellenőrzési feladat 

elvégzésére, valamint a tanácsadásra vonatkozóan nyújtsák be árajánlatukat, mely 

megkeresésre az alábbi ajánlatot tették: 



 

„A Vincent Auditor Kft. ajánlata Kakucs Község Önkormányzata számára a belső 

ellenőrzési feladatok 2015. évre vonatkozó ellátására vonatkozóan:   

 

1. Pénztárbizonylatok és banki utalásokhoz tartozó bizonylatok ellenőrzése. 

A jelzett feladatot 75.000 Ft + ÁFA, azaz hetvenötezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk 

vállalni. 

2. Önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzügyi-számviteli szabályzatok 

megfelelőségének ellenőrzése. 

A jelzett feladatot 225.000 Ft + ÁFA, azaz kétszázhuszonötezer forint + ÁFA munkadíjért 

tudjuk vállalni. 

3. A civil szervezeteknek nyújtott támogatások pályáztatási rendjével, a támogatások 

elszámoltatási rendjével kapcsolatos tanácsadás. 

A jelzett tanácsadást 75.000 Ft + ÁFA, azaz hetvenötezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk 

vállalni. 

 

 Az árajánlatunkban feltüntetett összegek tartalmazzák a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-

ában kötelezően előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását. 

 

Bkr. 22. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata: 

a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 

b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a 

költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - jóváhagyása 

után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; 

c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 

irányítása; 

d) az ellenőrzések összehangolása; 

e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a 

költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az 

irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások 

megindítására; 

f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője 

számára történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően; 

g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. §-ban 

foglaltak szerinti összeállítása. 

 

Cégünk lehetőséget biztosít további tanácsadói feladatok ellátására, a Megbízó igényeinek 

megfelelően szakértők helyszíni biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással 

összefüggő kérdésekben az önkormányzat gazdaságos és hatékony működtetése érdekében. A 

megrendelésre kerülő napok számát, témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díja 

tanácsadói naponként 75.000 Ft + ÁFA / szakértői nap.” 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalni, s a 2015. évi belsőellenőrzési tervre, a tanácsadásra, valamint a belső 

ellenőrzési tevékenységet végző vállalkozás megbízására tett javaslatokat elfogadni 

szíveskedjen.   

 

 



1. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (…….) Határozata: 

A 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vállalkozás megbízása 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Vincent Auditor 

Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.)  

- a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési feladatok ellátásával az Önkormányzat 2015. 

évi ellenőrzési tervében foglaltak figyelembevételével, illetve  

- a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások pályáztatási rendjével, a támogatások 

elszámoltatási rendjével kapcsolatos tanácsadással  

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt tevékenységek elvégzésének költségeire az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 375.000,-Ft + ÁFA összeget különít el. 

A Testület egyúttal felhatalmazza a Polgármester Asszonyt, hogy a tárgyban a Kft.-vel 

kötendő szerződést az Önkormányzat nevében aláírja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester  
 

 

2. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (………….) Határozata: 

Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről 

  
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2015. évi belső 

ellenőrzési terv keretében az Önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatai 

megfelelőségének ellenőrzését, valamint a pénztárbizonylatok és banki utalásokhoz 

tartozó bizonylatok ellenőrzését végezteti el - a belső ellenőrzési feladatok ellátásával 

megbízott vállalkozás útján - ezen határozat mellékletét képező BELSŐ ELLENŐRZÉSI 

TERV-ben foglaltak alapján. 

 

Határidő:       értelemszerűen  

Felelős:           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A …./2014. (…..) Határozat melléklete: 

 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-

szám 

Ellenőrzött 

szerv, szervezeti 

egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 

ellenőrzött időszak 

Azonosított 

kockázati 

tényezők (*) 

Az 

ellenőrzés 

típusa, 

módszerei 

(**) 

Az 

ellenőr-

zés 

tervezett 

ütemezés

e (***) 

Az 

ellenőr-

zésre 

fordítandó 

kapacitás 

(ellenőri 

nap) 

(****) 

1 

 

Kakucsi 

Polgármesteri 

Hivatal 

(Önkormányzat 

és a kapcsolódó 

intézmények) 

 

 

Pénzügyi-

számviteli 

szabályzatok 

Célja: annak megállapítása, hogy 

az önkormányzat és intézményei 

pénzügyi-számviteli szabályzatai a 

törvényi és a helyi sajátosságok 

figyelembevételével készültek-e, 

jogszabályi változásoknak 

megfelelő aktualizálások 

megtörténtek-e. 

 

Tárgya: pénzügyi-számviteli 

szabályzatok megfelelősége 

 

Időszak: 2015. év, jelen helyzet 

 

- Szabályo-

zatlanságból 

eredő 

kockázatok 

Típusa: 

Szabály-

szerűségi 

ellenőrzés 

Módszerei: 

Szabály-

zatok 

tartalmának 

tételes 

ellenőrzése 

 

2015. 

április 

 

Jelentés: 

2015. 

május 31. 

 

12 belső 

ellenőri 

nap 

2 

 

Kakucsi 

Polgármesteri 

Hivatal 

(Önkormányzat) 

 

 

Pénztári és banki 

bizonylatok 

Célja: annak megállapítása, hogy a 

vizsgálat tárgyával kapcsolatos 

helyi szabályozás a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően 

kialakításra került-e, a pénztári- és 

bankbizonylatok alaki és tartalmi 

szempontból megfelelnek-e a 

törvényi előírásoknak, a 

pénzgazdálkodási jogköröket a 

jogszabályi és belső szabályoknak 

megfelelően gyakorolják-e 

 

Tárgya: pénztárbizonylatok és 

banki utalásokhoz tartozó 

bizonylatok  

 

Időszak: 2015. II. negyedév 

 

- A 

bizonylatok, 

nyilvántartás

ok esetleges 

nem 

megfelelősé

gében rejlő 

hibák 

 

Típusa: 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

 

Bizonylatok 

szúrópró-

baszerű, 

mintavételes 

ellenőrzése 

 

2015. 

augusztus 

 

Jelentés: 

2015. 

szeptem-

ber 30. 

 

4 belső 

ellenőri 

nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a 

kockázatelemzés dokumentumai. 

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

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

Dátum: 2014. november ….. 

 

Készítette:      Jóváhagyta: 

 

_____________________________   ________________________ 

          Lisztes-Tóth Linda  Farkasné Szabó Mária 

       Belső ellenőrzési vezető    Jegyző 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. november 13-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntések meghozatala ingatlanértékesítésekkel kapcsolatos ügyekben 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Farkasné Szabó Mária jegyző   

 

Szavazás módja:  egyszerű szótöbbség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Megkereste Önkormányzatunkat a Grant Plus Kft. ügyvezetője, Kiss Attila, aki felajánlotta a 

Kft-jük szolgáltatásait a település- és területfejlesztéssel kapcsolatban pályázatkészítésre és –

pályázatbonyolításra, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítására 

vonatkozóan.  

 

Tájékoztattam az Ügyvezető Urat, hogy az M5-ös autópálya mögötti 40 hektáros területünket 

értékesíteni szeretnénk nagyobb beruházások, esetlegesen ipari park vagy üzemek kialakítása 

céljára.  

Arra való tekintettel, hogy a terület értékesítése jelentős árbevételt jelentene az 

Önkormányzatnak, nem elhanyagolható tényező egy megvalósuló beruházás térségélénkítő és 

munkahely-teremtő hatása. 

 

A korábbi Képviselő-testület a nevezett ingatlan - ingatlanközvetítő által történő - 

értékesítésére és irányárára vonatkozóan a következő határozatot hozta: 

19/2012. (02. 14.) számú Határozat:  
„A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, M5-ös autópálya melletti cca. 40 hektáros földterület eladásával 

kapcsolatban egy ingatlanközvetítővel közvetítési szerződést kössön azzal, hogy a terület 

eladási ára minimum 950,-Ft/m2 + ÁFA összeg legyen, és az ingatlanközvetítő a sikeres 

üzletkötés esetén a terület nettó eladási árának 3,3%-a + ÁFA összegre jogosult.  

A szerződés csupán 2012. december 31. napjáig szólhat, és nem lehet belefoglalni 

kizárólagosságot.” 

A fenti összeget figyelembe véve, megegyeztünk Kiss Attilával, hogy amennyiben 

szerződéskötésre kerül a sor, az irányárat nettó 770 Ft/m2-ben, azaz bruttó 977,90 Ft-ban 

határozzuk meg. 

 

Kiss Attila jelezte felénk, hogy a Kft.-je jogosult ingatlanközvetítésre, így – amennyiben 

kötünk vele szakértői és megbízási szerződést a területek értékesítésére vonatkozóan – lobby 

tevékenységet fog folytatni a terület hasznosítása tekintetében, illetőleg fel fogja kutatni 

részünkre a potenciális vevőjelölteket. 

 

A szakértői közreműködés – idézve a megkeresésből: „Kakucs Község Önkormányzata 

tulajdonát képező ingatlanok hasznosítása, értékesítése keretében, valamint az ingatlanok 

hasznosítása, értékesítése érdekében történő lobby feladatok elvégzését tartalmazná, melynek 

keretében a szakértő feladata a hasznosítás, értékesítés előkészítése, valamint a 

hasznosításhoz, értékesítéshez szorosan kötődő feladatokban, lobby tevékenységben való 

szakértői részvétel lenne annak érdekében, hogy az Önkormányzat érdeke maximális 

mértékben érvényesüljön.” 



A szakértői megbízási díj mértéke a hasznosított, értékesített ingatlan bruttó érékének 

1,5%-a + Áfa összeg lenne. 

 

Az ingatlanközvetítői megbízási szerződés magában foglalná:  

 Az ingatlanra vonatkozó adatok rögzítését. 

 A felek tárgyalásának szakmai segítését. 

 Ügyvédi közvetítést (külön megbízás alapján). 

 A megbízás adatainak saját nyilvántartásba vételét és annak hirdetését a pontos cím 

feltüntetése nélkül bárhol – beleértve az írott sajtót, az internetet, illetve egyéb 

médiumokat. 

 Az ingatlan megtekintésének egyeztetését. 

 

Megbízás típusára vonatkozóan kéri az Ügyvezető Úr a kizárólagosságot, miszerint az 

Önkormányzat kizárólag a Grant Plus Kft-t bízza meg az ingatlan értékesítésével, vagyis a 

szerződés hatálya alatt sem maga, sem más közvetítő nem értékesítheti az ingatlant. 

A megbízási díj mértéke is 1,5% + ÁFA lenne egy-egy ingatlan értékesítése esetén. 

 

Amennyiben a Testület a fentiek figyelembevételével a szerződések megkötéséhez hozzájárul, 

a tárgyban korábban megkötött, érvényben lévő, ingatlanközvetítésre vonatkozó megbízási 

szerződéseket az Önkormányzatnak fel kellene mondania. 

 

Kérem a fentiek megtárgyalását. 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

1. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

Ingatlanközvetítő vállalkozásokkal korábban kötött szerződések felmondása 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy hatályon kívül helyezi a 

Képviselő-testület által ingatlanközvetítési szerződések megkötésére vonatkozóan az előző 

önkormányzati ciklusok képviselő-testületei által meghozott: 

- 76/2004. (06. 21.) számú Határozatot, 

- 142/2005. (10. 10.) számú Határozatot, 

- 66/2006. (06. 19.) számú Határozatot és 

- 72/2008. (05. 19.) számú Határozatot. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület az ingatlanközvetítési szerződésekben szereplő 30, azaz harminc 

napos határidővel - indokolás nélkül - felmondja a Kakucs Község Önkormányzata és  

- a Képviselő-testület 76/2004. (06. 21.) számú Határozata alapján: a Yellow Moon 

Ingatlanközvetítő Bt-vel (1094 Budapest, Liliom utca 46. fszt. 1., ügyvezető: Bíró 

Nikol), és  

- a Képviselő-testület 142/2005. (10. 10.) számú Határozata alapján: az ELSINORE 

Kft.-vel (2365 Inárcs, Kakucsi út 41., ügyvezető: Táder Anita) és a TILLA-FA Bt.-vel 

(6800 Hódmezővásárhely, Révai utca 32., ügyvezető: Terjékné Kaposi Andrea), 

- a Képviselő-testület 66/2006. (06. 19.) számú Határozata alapján: az URBANETT 

Kft-vel (2365 Ócsa, Vörösmarty utca 19., ügyvezető: Solti Gábor)  

- a Képviselő-testület 72/2008. (05. 19.) számú Határozata alapján: a REA 2007. Kft.-

vel (1118. Budapest, Rétkerülő utca 49. I. em. 4., ügyvezető: Princz Gábor Gergő),  

megkötött ingatlanközvetítési szerződéseket. 

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint 

Felelős:  Polgármester 



 

 

Tájékoztatom a T. Képviselőket, hogy a Képviselő-testület által meghatározott keretek között 

történő ingatlan-értékesítések során a korábbi Képviselő-testület a leköszönt Polgármester 

Urat felhatalmazta, hogy az Önkormányzat nevében a bel- és külterületi ingatlanokra 

vonatkozó adásvételi szerződéseket megkösse azzal, hogy a megkötött szerződésekről a 

Polgármester a következő képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles. 

 

Kérem a Képviselőket, hogy a Polgármester Asszonyt is szíveskedjenek felhatalmazni a 

szerződések - Önkormányzat nevében történő - aláírására vonatkozóan.  

 

Farkasné Szabó Mária jegyző   

 

 

2. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

A Polgármester megbízása az adásvételi szerződések Önkormányzat nevében történő 

aláírására 
 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy - az Önkormányzat által értékesítésre kijelölt, illetve megvételre 

szánt bel- és külterületi ingatlanok tekintetében - az Önkormányzat nevében adásvételi 

szerződéseket kössön. 

 

2. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy a Polgármester Asszony - az Önkormányzat 

nevében megkötött szerződésekről - a szerződés aláírását követő testületi ülésen tájékoztatni 

köteles a Képviselő-testületet.     

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Polgármester 

 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

Kérjük a szerződéstervezeteket áttanulmányozni, a véleményeket, módosító javaslatokat 

megtenni, majd a tárgyban a döntés meghozatalát. 

 

 

 

3. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

Ingatlanközvetítési megbízási szerződés megkötésére tett ajánlattétellel kapcsolatban 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt a Grant Plus Kft. 

által tett ajánlatokkal kapcsolatban: 

………………… 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. november 13-ai ülésére 

 

 

Tárgy:  Az Újhartyán-Kakucs községek közös tulajdonában lévő 

szennyvíztisztítómű felújításának ügye 
 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző   

 

Szavazás módja:  egyszerű szótöbbség 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Képviselő-testület október 30-ai ülésén adott felhatalmazás alapján megkerestük Újhartyán 

Önkormányzatát, s ismertettük velük Önkormányzatunk álláspontját a felújítás önrészének 

előteremtése ügyében. 

 

Tájékoztattuk őket, hogy Önkormányzatunknak a 15.229.488 Ft-os összegű önrész fedezésére 

ebben az évben nem áll módjában hitelt felvenni, s az sem ismert, hogy jövőre mikor 

juthatnánk ekkora összegű kölcsönhöz. 

 

Elmondtuk továbbá, hogy a Testület az önrészünk csökkentése érdekében felajánlja 

megvételre Újhartyán Önkormányzatának a szennyvíztisztító telep Önkormányzatunk 

kizárólagos tulajdonában lévő 2464 m2 területű ingatlanának a felét, az 1232 m2-t azért, hogy 

ne csak a felépítmény, hanem az ingatlan is a két önkormányzat közös tulajdonában lehessen. 

 

Az ingatlan területének értékét - figyelembe véve az M5-ös autópálya mögötti területünk 

eladási árát - bruttó 950 Ft/m2, azaz mindösszesen 1.170.400 Ft-ban határoztuk meg. 

 

Újhartyán Önkormányzata tudomásul vette Önkormányzatunk anyagi helyzetét, s felajánlotta, 

hogy a beruházás befejezéséig megelőlegezi számunkra az Önkormányzatunkra eső önerő 

összegét, amennyiben ingyenesen tulajdonukba adjuk a közös szennyvíztisztító ingatlanának 

½-ed részét. 

Véleményem szerint ennél kedvezőbben nem tudnánk megoldani a helyzetet, s 

reménykedjünk, hogy jövő őszre, amikorra is a beruházás befejeződik, lesz rá anyagi 

lehetőségünk, hogy átutalhassuk részükre a ránk eső 15 millió forintos önrész összegét.  

 

Kérem a képviselők véleményét és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2014. (11. 13.) Határozata: 

Az Újhartyán-Kakucs települések tulajdonában lévő szennyvíztisztító-telep bővítéséhez 

szükséges pénzügyi forrás ügyében 
 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete térítésmentesen tulajdonba adja 

Újhartyán Önkormányzata részére a két Önkormányzat közös tulajdonában lévő 

szennyvíztisztító telep - Kakucs Önkormányzata 1/1-ed arányú tulajdonában lévő - 

területének ½-ed arányú tulajdoni hányadát abban az esetben, ha Újhartyán Önkormányzata a 

beruházás befejezéséig a kivitelező és más szerződő fél felé kamatmentesen megelőlegezi a 

szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítésére irányuló jelenleg folyó beruházás 

Önkormányzatunkat terhelő önerejének 15.229.488 Ft-os összegét. 

 

2. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyúttal dönt arról, hogy a Kakucs, 

0112/7. hrsz-on felvett, 2464 m2 nagyságú, kivett szennyvíztisztító megnevezésű ingatlan ½-

ed forgalmi értékét m2-enként 950 Ft-ban, azaz mindösszesen: 1.170.400 Ft-ban határozza 

meg. 

 

3. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza  

- Dr. Pacsirta István ügyvédet, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak figyelembevételével 

a két önkormányzat által a tárgyban kötendő, szükséges szerződést készítse el,  

- Dr. Kendéné Toma Mária polgármester Asszonyt, hogy a tárgyban megkötendő 

szerződést Kakucs Község Önkormányzata nevében írja alá. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. november 13-ai ülésére 

 

Tárgy:   Egyéb aktuális ügyek tárgyalása 

 

1. A Kakucsi Mazsorett Sportegyesület névhasználatához való 

hozzájárulás 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű szótöbbség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kakucsi Mazsorett Sportegyesület a Budapest Környéki Törvényszéknél nyilvántartásba 

kívánja vetetni magát, mint civil szervezet, melyhez kapcsolódóan Szabó-Faragó Fruzsina 

egyesületi elnök kéri a Testület hozzájárulását, hogy a nevükben a „Kakucsi” elnevezést 

használhassák. 

Amennyiben a Testület megadja a hozzájárulását, az elnevezésük hivatalosan is Kakucsi 

Mazsorett Sportegyesület lehetne. 

 

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2014. (... ...) Határozata: 

A „Kakucsi” Mazsorett Sportegyesület - Kakucs - névhasználatához való 

hozzájárulásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a „Kakucsi” toldat 

használatához a „Kakucsi” Mazsorett Sportegyesület elnevezésében. 

A Képviselő-testület engedélyezi, hogy Szabó-Faragó Fruzsina kérelmező a Budapest 

Környéki Törvényszék előtt a Kakucsi Mazsorett Sportegyesület civil szervezet 

nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a „Kakucsi” toldatot jogszerűen kérelmezze. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 


