
A Képviselő-testület 2013. évi határozatai: 
 

(A határozatok mellékleteit, táblázatokat - sok esetben azok jelentős terjedelmére tekintettel - 

lásd az adott ülés jegyzőkönyveinek előterjesztései között!) 

 

Hatá-

rozat 

száma: 

Ülés 

dátu

ma: 

Határozat tárgya: Határozat szövege: 

1.  02. 

14. 
Az Önkormányzat 

Közép- és 

Hosszútávú 

Vagyongazdálkodás

i Tervéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § 

(1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a 

határozat mellékletében foglaltak szerint - elfogadja 

Kakucs Község Önkormányzata Közép- és Hosszútávú 

Vagyongazdálkodási Tervét.  

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Szalay 

István polgármestert a Vagyongazdálkodási Terv 

aláírására. 

2.  02. 

14. 
A háziorvosi 

szolgálat 

egészségügyi 

vállalkozási 

formában történő 

ellátására kötendő 

szerződésről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és a Dr. Kende és Társa Egészségügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság között a háziorvosi feladatok 

egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról 

szóló szerződést a határozat melléklete szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza Szalay István polgármestert 

annak aláírására. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

A Képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a 

megkötött feladat-ellátási szerződés egy példányát 

küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal 

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 

részére. 

3.  02. 

14. 
A házi 

gyermekorvosi 

szolgálat 

egészségügyi 

vállalkozási 

formában történő 

ellátására kötendő 

szerződésről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és a Dr. Vágány és Társa Egészségügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság között a házi 

gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás 

formájában történő ellátásáról szóló szerződést a 

határozat melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza 

Szalay István polgármestert annak aláírására. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

A Képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a 

megkötött feladat-ellátási szerződés egy példányát 

küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal 

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 

részére. 

4.  02. 

14. 
A fogorvosi 

szolgálat 

egészségügyi 

vállalkozási 

formában történő 

ellátására kötendő 

szerződésről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és a Dr. Farkas-Dental Fogorvosi 

Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság között a 

fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás 

formájában történő ellátásáról szóló szerződést a 

határozat melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza 

Szalay István polgármestert annak aláírására. 



(lásd az ülés előterjesztései között!) 

A Képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a 

megkötött feladat-ellátási szerződés egy példányát 

küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal 

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 

részére. 

5.  04. 

18. 
Az Önkormányzat 

és Intézményei 

2014. évi 

költségvetési 

koncepciójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi 

költségvetési koncepciójának tervezetét és azt e 

határozat mellékletében foglaltak alapján elfogadta, 

kiemelt figyelemmel az alábbiakra: 

- a költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor 

elsősorban - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a 

kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét 

kell biztosítani, a kiadások minimalizálása mellett, 

az önként vállalt feladatokat, közvetlen és közvetett 

támogatásokat úgy kell kialakítani a feladatok ellátására 

szolgáló keretösszeg áttekintése mellett, hogy az e 

feladatokra előirányzott összeg ne veszélyeztesse az 

Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok 

elvégzését. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

6.  04. 

18. 
A 2013. évi 

költségvetésben 

szereplő támogatási 

összeg 

átcsoportosításáról 

az Alapítványtól a 

Sportegyesülethez 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy a 2013. évi költségvetés 1. számú 

függelékében a Kakucs Tömegsportjáért Közalapítvány 

támogatására betervezett 1 millió Ft-os összeget 0 Ft-ra 

csökkenti, egyúttal megemeli a Kakucsi Sportegyesület 

1,73 millió Ft-os támogatási keretét 1 millió Ft-tal. 

7.  04. 

18. 
A költségvetési évet 

követő három évre 

szóló pénzügyi 

kitekintő táblázat 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az 

önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három évre várható 

összegéről szóló pénzügyi kitekintő táblázatot a 

következő tartalommal fogadja el: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

8.  04. 

18. 
Az "A32"-es 

Postagalamb 

Sportegyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján az 

"A32"-es Postagalamb Sportegyesület pályázati 

kérelmét elfogadva, 

 

70.000 Ft, azaz hetvenezer forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 



Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

9.  04. 

18. 
Az Ablak Kakucsra 

Közhasznú 

Egyesület pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján az 

Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület pályázati 

kérelmét elfogadva, 

 

200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

10.  04. 

18. 
A Kakucs az 

Otthonunk 

Közhasznú 

Egyesület pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület pályázati 

kérelmét elfogadva, 

 

200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni 

11.  04. 

18. 
A Kakucsi 

Fiatalok Kakucsért 

Egyesület pénzügyi 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 



támogatásáról Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület pályázati 

kérelmét elfogadva, 

 

100.000 Ft, azaz egyszázezer forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

  

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

12.  04. 

18. 
A Kakucsi 

Gyerekek 

Országjáró Köre 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Kakucsi Gyerekek Országjáró Köre pályázati 

kérelmét elfogadva, 

 

50.000 Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

13.  04. 

18. 
A Kakucsi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati 

kérelmét elfogadva, 

 

50.000 Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 



támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

14.  04. 

18. 
A Kakucsi 

Népdalkör és 

Borvirág Együttes 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes pályázati 

kérelmét elfogadva, 

 

100.000 Ft, azaz egyszázezer forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni 

15.  04. 

18. 
A Kakucsi Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázati 

kérelmét elfogadva, 

 

100.000 Ft, azaz egyszázezer forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

16.  04. 

18. 
A Kakucsi 

Roma Testvérek 

Hagyományőrző 

Együttes pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Kakucsi Roma Testvérek Hagyományőrző Együttes 
pályázati kérelmét elfogadva, 

 

20.000 Ft, azaz húszezer forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti  



az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

17.  04. 

18. 
A Kálvin 

Zenekar pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Kálvin Zenekar pályázati kérelmét elfogadva, 

 

100.000 Ft, azaz egyszázezer forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

18.  04. 

18. 
A KSE - 

Asztalitenisz 

Szakosztály 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

KSE - Asztalitenisz Szakosztály pályázati kérelmét 

elfogadva, 

 

75.000 Ft, azaz hetvenötezer forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

19.  04. 

18. 
A Mazsorett 

Csoport pénzügyi 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 



támogatásáról pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Mazsorett Csoport pályázati kérelmét elfogadva, 

 

100.000 Ft, azaz egyszázezer forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni 

20.  04. 

18. 
A Pest Megyei 

Roma Szervezet 

pénzügyi 

támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Pest Megyei Roma Szervezet pályázati kérelmét 

elfogadva, 

 

50.000 Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

21.  04. 

18. 
A Vasas Kihelyezett 

Birkózó Szakosztály 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Vasas Kihelyezett Birkózó Szakosztály pályázati 

kérelmét elfogadva, 

 

70.000 Ft, azaz hetvenezer forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 



támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

22.  04. 

18. 
A Kakucsi Galamb- 

és 

Kisállattenyésztők 

Egyesülete pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Kakucsi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete 
pályázati kérelmét elfogadva, 

 

70.000 Ft, azaz hetvenezer forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti  

az önszerveződő közösséget a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

23.  04. 

18. 
A Halvány 

Őszirózsa 

Nyugdíjasklub 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a 

Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub pályázati kérelmét 

elfogadva, 

125.000 Ft, azaz egyszázhuszonötezer forint 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

önszerveződő közösséget 

a 2013. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. 

évben benyújtott pályázatában feltüntetett célokkal 

kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a 

támogatás átvételét követően a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 

szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

 

A Testület egyúttal dönt arról, hogy a Nyugdíjasklub 

támogatása nem a civil szervezetek pénzügyi 

támogatására elkülönített 2013. évi költségvetési 

keretből kerül kifizetésre, hanem – a Polgármester Úr 

egyetértésével – a Polgármester rendkívüli 

kötelezettségvállalási keretéből az általános tartalék 

terhére, az Önkormányzat nevére kiállított számla 



ellenében. 

24.  04. 

18. 
Az 

Önkormányzatra 

vonatkozó 2012. 

évre szóló belső 

ellenőrzési jelentés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja az Önkormányzatra vonatkozó, 2012. évre 

szóló belső ellenőri jelentést és a benne foglalt 

intézkedési tervet az alábbiak szerint: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

25.  04. 

18. 
Belső ellenőrzési 

feladatok ellátására 

vállalkozás 

megbízása 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megbízza a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.) a 2013. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési feladatok ellátásával, az 

Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervében foglaltak 

figyelembevételével.  

A Képviselő-testület a tevékenység elvégzésének 

költségeire az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 

225.000,-Ft + ÁFA összeget különít el az általános 

tartalék terhére. 

A Testület egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat, 

hogy a tárgyban a Kft.-vel kötendő szerződést az 

Önkormányzat nevében aláírja 

26.  04. 

18. 
Döntés az Újpesti 

Önkormányzat 

intézményi 

működéséhez 

történő 

hozzájárulás iránti 

kérelem ügyében 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest 

Önkormányzatának azon kérését, mely szerint a Bródy 

Imre Gimnáziumban tanuló, kakucsi lakcímmel 

rendelkező 1 fő diák vonatkozásában 199.724,- Ft/év 

működtetési hozzájárulás megfizetését igényli, azonban 

figyelemmel az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére 

és likviditási helyzetére, azt megfizetni nem tudja, így 

nem ad felhatalmazást a Polgármester Úrnak Újpest 

Önkormányzatával a tárgyban kötendő megállapodás 

aláírására. 

 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Pest Megyei 

Kormányhivatalt, hogy tájékoztassa Önkormányzatunkat 

arról, hogy amennyiben egy önkormányzat nem járul 

hozzá egy másik önkormányzat által üzemeltetett 

oktatási-nevelési intézmény működtetési költségeihez – 

annak felhívása ellenére -, mely jogszabály alapján 

kerülhet sor szankció alkalmazásának lehetőségére, és 

egyúttal a tárgyban fejtse ki szakmai állásfoglalását. 

27.  04. 

18. 
A Dabas és 

Környéke 

Üdülőtábor 

Alapítvány 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Dabas és Környéke Üdülőtábor 

Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés tartalmát és 

felhatalmazza Szalay István polgármester Urat annak – 

Önkormányzat nevében történő – megkötésére.  

A Testület a támogatási szerződésben szereplő 166.290,-

Ft-ot a 2013. évi költségvetésben elkülöníti az általános 

tartalék terhére, és egyúttal felkéri a Hivatal Pénzügyi 

Ügyintézőjét, hogy az összeget ezen Határozat 

elfogadását követő 8 napon belül utalja át az Alapítvány 



10103829-03671838-00000002. számú számlájára. 

28.  04. 

18. 
A 2012. évi 

önkormányzati 

közbeszerzésekről 

szóló statisztikai 

összegezés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2012. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai 

összegzését a határozat melléklete szerint elfogadja.  

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az éves statisztikai összegzésnek a 

Közbeszerzési Hatósághoz történő megküldéséről, 

valamint a www.kakucs.hu oldalon történő 

közzétételéről. 

29.  04. 

18. 
A 2013. évi 

közbeszerzési terv 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület Kakucs Község Önkormányzatának 

2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

30.  04. 

18. 
A Kakucsi 

Polgármesteri 

Hivatal 

köztisztviselőire 

vonatkozó 

Közszolgálati 

Szabályzat 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 

Hivatal köztisztviselőire vonatkozó Közszolgálati 

Szabályzatot: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

31.  04. 

18. 
A Kökörcsin 

Óvoda Szervezeti 

és Működési 

Szabályzatának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglalt melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Kökörcsin Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, s egyetért a Szabályzat azon 

rendelkezéseivel, amelyekből az önkormányzatra, mint 

fenntartóra többletkötelezettség hárul. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

32.  04. 

18. 
A Kökörcsin Óvoda 

Házirendjének 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglalt melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Kökörcsin Óvoda Házirendjét, s egyetért a 

Szabályzat azon rendelkezéseivel, amelyekből az 

önkormányzatra, mint fenntartóra többletkötelezettség 

hárul. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

33.  04. 

18. 
 A Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Okiratának 1/2013. 

számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Kökörcsin Óvodának 2012. szeptember 28. 

napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

34.  04. 

18. 
A Kökörcsin Óvoda 

Alapító Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

kakucsi Kökörcsin Óvodának a 2/1994. (01. 31.) 

képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 24/2004.  

(03. 22.), a 26/2009. (02. 16.), a 72/2009. (05. 25.), a 

133/209. (09. 29.), a 15/2011. (01. 24.), az 57/2011. (04. 



27.), a 115/2011. (09. 26.), a 88/2012. (07. 19.),  a 

107/2012. (08. 30.),  a 134/2012. (09. 28.) és a 33/2013. 

(04. 18.) számú képviselő-testületi határozatokkal 

módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

35.  04. 

18. 
A Kakucs Község 

Tömegsportjáért 

Közalapítvány 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta a Kakucs Község 

Tömegsportjáért Közalapítvány helyzetét ismertető 

beszámolót. 

A Testület továbbá döntött arról, hogy a Közalapítványt 

2013. december 31. napjával megszünteti, s a 

megszüntetéshez szükséges dokumentumok 

előkészítésével megbízza Dr. Rim Zsuzsanna ügyvédet 

(2370 Dabas Széchenyi u. 3.). 

36.  04. 

18. 
A tornacsarnok 

használatáért 

fizetendő átalány 

összegéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felajánlja a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központnak, hogy fogadja el, hogy a Kakucsi Általános 

Iskola (2366 Kakucs, Hősök tere 7.) intézményi 

területén lévő tornacsarnoknak a kakucsi lakosság és a 

különböző helyi közösségek által önkormányzati, 

kulturális, vagy sportcélra történő igénybevételéhez - 

amennyiben a bérlő nem anyagi haszonszerzés céljából 

kívánja a csarnokot használni - az Önkormányzat az 

Intézményfenntartó Központ részére 2013. évben 

317.500,- Ft működtetési célú átalányösszeget 

biztosítson.  

 

A Képviselő-testület az átalányösszeg kiszámításánál 

250 tanítási napon keresztül napi 1 óra időtartamot, s 

óránként 1000,-Ft + ÁFA költséget vett figyelembe. 

 

A Képviselő-testület a fenti összeget – amennyiben a 

fenti ajánlatot az Intézményfenntartó Központ elfogadja 

- a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

különíti el, s egyúttal felkéri a Hivatal pénzügyi 

ügyintézőjét, hogy az ingatlanhasználati díjat a 

tornacsarnokot működtető Központ – Magyar 

Államkincstárnál vezetett - 10032000-00331920-

00000000 számú bankszámlájára utalja át. 

37.  04. 

18. 
Az Önkormányzat 

tulajdonában lévő 

tornacsarnok 

terembérleti díjáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

javasolja a Kakucsi Általános Iskolának, hogy a Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonában, azonban a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában 

lévő tornacsarnok terembérleti díját - anyagi 

érdekeltségből történő használat esetére - május 1-jétől 

szeptember 30-áig 2000,-Ft/óra, október 1-jétől április 

30-áig terjedő időszakra 3000,-Ft/óra összegben 

határozza meg. 



38.  04. 

18. 
Óvodai 

fejlesztőpedagógus 

foglalkoztatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvoda a 2013. 

évi költségvetési keretéből elkülönítsen maximum 

300.000,-Ft-ot egy, az Óvodába járó, súlyosan 

hallássérült gyermek fejlesztőpedagógusi 

(szurdopedagógusi) foglalkoztatásának költségeire. 

39.  04. 

18. 
A Révfülöpi 

táborozó 

gyermekek 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy az Önkormányzat 5 fő, a Kakucsi 

Általános Iskolába járó tanuló révfülöpi, nyári 

táboroztatásához hozzájárul összesen 82.000,-Ft 

összeggel, a 2013. évi költségvetés rendkívüli 

gyermekvédelmi kerete terhére. 

Az Önkormányzat a fenti összeget az alábbiak szerint 

fizeti ki a gyermekek szüleinek: 

1. Bencze Nikolett 6. osztályos tanuló részére 

26.000,- Ft támogatást nyújt, 

2. Kertész Tünde 5. osztályos tanuló részére 

11.000,- Ft támogatást nyújt, 

3. Füri János 8. osztályos tanuló részére 15.000,- Ft 

támogatást nyújt, 

4. Iványi Martina 8. osztályos tanuló részére 

15.000,- Ft támogatást nyújt, 

5. Simon Lívia 5. osztályos tanuló részére 15.000,- 

Ft támogatást nyújt. 

40.  04. 

18. 
Egy helyi család 

támogatásáról 

családi házukban 

bekövetkezett 

tűzeset miatt 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy Venczel József, 2366 Kakucs, Viola 

utca 9. szám alatti lakost és családját 50.000,-Ft, azaz 

ötvenezer forint vissza nem térítendő átmeneti szociális 

segélyben részesíti a családi házukban 2013. április 18-

án keletkezett rendkívüli tűzeset miatt, a tűz okozta 

káruk enyhítéséhez. 

A Testület az összeget a 2013. évi költségvetés átmeneti 

segélykerete terhére engedélyezi kifizetni. 

41.  04. 

30. 
Az M5-ös autópálya 

mögötti földterület 

értékesítésére 

vonatkozó 

előszerződés 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat 

nevében Szalay István polgármester Úr megkösse az 

alábbi szövegezésű előszerződést: 

 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

42.  05. 

29. 
A Társult 

Önkormányzatok 

„Együtt” 

Segítőszolgálata 

Társulás –  

Társulási 

Megállapodásának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a Társult Önkormányzatok „Együtt” 

Segítőszolgálata Társulás - Társulási Megállapodásának 

módosított, egységes szerkezetű változatát a Határozat 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

43.  05. 

29. 
Az Ország Közepe 

Többcélú Kistérségi 

Társulás –  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország Alaptörvényének, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 



Társulási 

Megállapodásának 

elfogadásáról 

(továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt 

szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló törvény 3. sz. 

mellékletében - Kiegészítő szabályokban - foglalt 

szempontoknak megfelelően elkészített, Ország Közepe 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását 

2013. június 30-i hatállyal jóváhagyja jelen határozat 1. 

számú mellékletének megfelelően. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

44.  05. 

29. 
Pályázatfigyelésre 

és -készítésre 

vonatkozó ajánlat 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a Regionális Gazdaságfejlesztési Iroda Kft. 

(1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., III. lph., 3. emelet 

11.) Pályázatfigyelésre és -készítésre vonatkozó - 

1568098/2013. számú - ajánlatát az abban foglaltaknak 

megfelelően. 

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Szalay 

István polgármester Urat, hogy az Önkormányzat 

nevében megrendelje a Kft. ajánlatában szereplő ún: 

„Két európai uniós pályázati ciklust is érintő 

szolgáltatási csomag”-ot, mely tartalmaz: 2 évre szóló 

(2015. május 31-éig tartó) pályázati tanácsadást, 

pályázatkeresést, pályázatfigyelést és az összes pályázat 

elkészítésének teljes díját (adminisztrációs és 

pályázatírási díj, üzleti terv elkészítésének díja, stb.). 

A teljes körű szolgáltatás 2 éves díja: 78. 000 Ft + ÁFA, 

azaz bruttó 99.060,-Ft, mely összeget a Képviselő-

testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

általános tartaléka terhére elkülönít. 

A Testület felkéri a Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

fenti összeget a Kft.-nek az OTP Banknál vezetett 

11731001-20689892-00000000 számú számlájára a 

határozat meghozatalát követő napon átutalni 

szíveskedjék. 

45.  05. 

29. 
 Nyári napközis 

szolgáltatás 

igénybevételéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felkéri a Kakucsi Általános Iskola igazgatóját nyári 

napközis tábor megszervezésére a 2013. július 1-jétől 

19-éig tartó időszakra. 

A Képviselő-testület a költségekre a 2013. évi 

költségvetésében 400.000,-Ft-ot különít el az 

ingatlanbevételek terhére.  

Az Önkormányzat az Iskola részére a nyári napközi 

megkezdése előtt elszámolásra átadja a megítélt 

400.000,-Ft-ot, mely összeggel az Iskola elszámol az 

Önkormányzat felé a napközi befejezését követő 30 

napon belül.  

A nyári napközis táborban részt vevő gyermekek részére 

az étkeztetést az Önkormányzat Konyhája biztosítja. A 

gyermekeknek az étkeztetés költségeire az általános 

iskolásokra meghatározott étkeztetési térítési díjat kell 

megfizetniük, kivéve azon résztvevőket, akik rendszeres 



gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, mivel az ő 

étkeztetésük költségeit az Önkormányzat finanszírozza. 

46.  05. 

29. 
A Szennyvízkezelő 

Kft. 2012. évi 

egyszerűsített éves 

beszámoló 

mérlegének 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Újhartyán-Kakucs Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, 

Fő u. 20.) 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló 

mérlegét elfogadja. 

47.  05. 

29. 
A Szennyvízkezelő 

Kft. 2012. évi 

egyszerűsített éves 

beszámoló 

eredmény-

kimutatásának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Újhartyán-Kakucs Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, 

Fő u. 20.) 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló 

eredmény-kimutatását elfogadja. 

 

48.  05. 

29. 
A Szennyvízkezelő 

Kft. 

megszüntetéséhez 

való hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy Újhartyán és Kakucs Községek 

Önkormányzatai 50-50%-os tulajdonában lévő 

Újhartyán-Kakucs Szennyvízkezelő Kft. (2366 Kakucs, 

Fő u. 20.) tevékenységének a DAKÖV Dabas és 

Környéke Vízügyi Kft.-be (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) 

történő beolvadása miatt 2013. június 30. napjával 

megszüntetésre kerüljön.  

A Képviselő-testület egyúttal megbízza Szalay István 

polgármestert, hogy a Kft. megszüntetése ügyében az 

Önkormányzat nevében eljárjon. 

49.  05. 

29. 
Az Önkormányzat 

2012. évi 

gyermekvédelmi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

ezen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 

elfogadja az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó 

gyermekvédelmi beszámolóját. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

50.  05. 

29. 
A Székesi út melletti 

lakóparkba 

közvilágítási 

lámpatestek 

kihelyezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy az Önkormányzat a település Székesi 

útja melletti lakóparkba 4 db további közvilágítási 

lámpatestet állíttasson fel. 

A Képviselő-testület elfogadja a Wernervill Kft. (2365 

Inárcs, Széchenyi u. 17.) árajánlatát, és hozzájárul, hogy 

Szalay István polgármester úr az Önkormányzat nevében 

megrendeljen a Kft.-től 4 db közvilágítási lámpatest 

felállítását a Kft. ajánlatában szereplő 299.034,-Ft/db 

egységáron. 

A Képviselő-testület a költségek fedezésére az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az 

ingatlanbevételek terhére 1.200.000,- Ft-ot különít el. 

A Képviselő-testület felkéri Szalay István polgármestert 

a Kft.-vel a tárgyban kötendő vállalkozási szerződés 

aláírására. 

51.  05. 

29. 
Iványi Martina 

általános iskolai 

tanuló „Rónay 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

- kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkája 

elismeréseként -  



György” Díjban 

való részesítéséről 

2013. évben „Rónay György” Díj-ban részesíti, 

Iványi Martina tanulót, 

a Kakucsi Általános Iskola végzős diákját. 

 

A tanuló a „Rónay György” emlékplakett mellett 

15.000,-Ft összegű, takarékbetétkönyvben elhelyezett 

pénzjutalomban részesül. 

 

A díj átadására az iskola tanévzáró és ballagási 

ünnepélyének keretében kerül sor 

52.  05. 

29. 
Szűcs Dávid 

általános iskolai 

tanuló „Jó tanuló, 

jó sportoló” Díjban 

való részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

– tanulmányi és sporteredményei elismeréseként - 2013. 

évben 

„Jó tanuló, jó sportoló” Díjat adományoz 
Szűcs Dávid tanulónak, 

a Kakucsi Általános Iskola végzős diákjának. 

 

A jutalom átadására az iskola tanévzáró és ballagási 

ünnepélyének keretében kerül sor 

53.  06. 

12. 
Települési értéktár 

létrehozásának 

lehetőségével 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy az Önkormányzat - a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

ellenére - nem kíván élni települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével. 

54.  06. 

12. 
Településfejlesztésse

l és 

településrendezéssel 

összefüggő  

Partnerségi 

Egyeztetési 

Szabályzat 

megalkotásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 29. §-a alapján Kakucs Község Önkormányzata 

településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát a határozat 

mellékletének megfelelő tartalommal fogadja el. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

55.  06. 

12. 
 Az Óvoda 

pedagógus-

státuszkeretének 

megemeléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvodában a 2013/14-es 

nevelési évtől kezdődően - határozatlan időre - 1 fő 

óvodapedagógus állásra vonatkozó státuszbővítést 

engedélyez az Óvoda 3-csoportosról 4-csoportossá 

válása miatt. 

A Testület felkéri a polgármestert és az 

intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

56.  06. 

12. 
Járda és áteresz 

feletti kocsibeálló 

építéséhez való 

önkormányzati 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta két helyi lakos járdafelújítás támogatása 

címén benyújtott kérelmét, s a tárgyban - nem konkrétan 

a kérelmezőkre, hanem általánosságban minden helyi, 

belterületi ingatlantulajdonosra vonatkozóan - az alábbi 

döntést hozza, s egyúttal hatályon kívül helyezi a 

128/2004. (12. 06.) számú Kt. határozatot: 



(lásd az ülés előterjesztései között!) 

57.  06. 

12. 
Kitüntető díjak 

odaítélésével 

kapcsolatban döntés 

titkos szavazásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a „Kakucsért Érdemérem” és a „Kakucs 

Díszpolgára” Kitüntető Díjakra benyújtott javaslatokról 

titkos szavazással dönt. 

58.  06. 

12. 
A Kálvin 

Zenekar 

„Kakucsért 

Érdemérem” 

Kitüntető Díjban 

való részesítéséről 

A Kálvin Zenekar „Kakucsért Érdemérem” 

Kitüntető Díjban való részesítéséről 
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 2013. évben 

a Kálvin Zenekart 

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban részesíti  

arra való tekintettel, hogy  

a Zenekar megalakulása óta a kulturális élet területén 

kimagasló eredményeket ért el,  

mellyel hozzájárult a község társadalmi és művészeti 

értékeinek növeléséhez. 

A díj átadására a 2013. évi falunapi rendezvényen kerül 

sor. 

59.  06. 

12. 
Jasper Lóránt 

„Kakucs 

Díszpolgára” 

Kitüntető Díjban 

való részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 2013. évben 

„Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető címet adományoz kiemelkedő társadalmi 

tevékenysége elismeréseként: 

Jasper Lóránt 

helyi lakosnak, aki munkássága során 

Kakucsért kiemelkedően dolgozott, 

elévülhetetlen érdemeket szerzett a település fejlődése 

érdekében és 

hozzájárult a község szellemi, kulturális értékei 

növeléséhez. 

 

A díj átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség 

keretében kerül sor 

60.  07. 

25. 
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, 

 

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. 

61.  07. 

25. 
Az Önkormányzat 

2013. II. és III. 

negyedévi likviditási 

tervének 

elfogadásáról 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

62.  07. 

25. 
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. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

63.  07. 

25. 
A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda által a 2012/13-as nevelési évről 

készített beszámolót. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

64.  07. 

25. 
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. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

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. 

65.  07. 

25. 
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.   

66.  07. 

25. 
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. 

67.  07. 

25. 
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. 

68.  07. 

25. 
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. 

69.  08. 

29. 
A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

Pedagógiai 

Programjának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglalt melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Pedagógiai 

Programját, s egyetért a Program azon rendelkezéseivel, 

amelyekből az Önkormányzatra, mint fenntartóra 

többletkötelezettség hárul. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

70.  08. 

29. 
A hulladékkezelési 

közszolgáltatási 

szerződés 

felmondásával 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

utólagos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a polgármester 

úr a HEV-HOR Kft.-vel (2723 Nyáregyháza, Szegfű u. 

11.) 2007. január 1. napjától, a hulladékkezelési 

feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási 

szerződést - a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 90. § (5) bekezdése alapján, 6 hónapos 

felmondási idővel - 2014. január 30. napjával az 

Önkormányzat nevében 2013. július 30-án felmondta.  

 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a HEV-HOR Kft.-t, 

hogy az új közszolgáltatói szerződés megkötéséig, de 

legfeljebb 2014. január 30. napjáig a hulladékkezelési 

közszolgáltatást a településen változatlanul lássa el. 

71.  08. 

29. 
A Pest Megyei 

Romanap 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy az Önkormányzat a Kakucsi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat részére – a Kakucson, 2013 

augusztusában megrendezendő „Pest Megyei Romanap” 



kulturális rendezvény támogatásához - 150.000,-Ft, azaz 

egyszázötvenezer forint támogatást nyújt az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből az 

ingatlanbevételek terhére.  

72.  08. 

29. 
Döntés egy helyi 

lakos kedvezményes 

telekvásárlás iránti 

kérelme ügyében 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Testület) megtárgyalta a Lakatos Andrea, 

Kakucs, Akác u. 4. szám alatti lakos (a továbbiakban: 

Kérelmező) által a Képviselő-testülethez címzett 

beadványt, melyben rossz lakhatási körülményeire való 

hivatkozással kedvezményes árú telek kiutalását kéri, s a 

tárgyban az alábbi döntéseket hozza: 

 

1./ A Testület dönt arról, hogy a rászoruló családok - 

elfogadható szintű - lakhatási körülményeinek 

elősegítése érdekében kedvezményes áron fogja 

értékesíteni a Temető utcában lévő, összesen 11 db 

önkormányzati tulajdonú, beépítetlen lakótelket, az utca 

elektromos hálózatának bővítését követően.  

 

2./ A Testület felhatalmazza Szalay István polgármester 

urat, hogy rendelje meg az ELMŰ-től a Temető utca 

elektromos hálózatának szükség szerinti bővítését. 

Határidő: 2013. október 31. 

 

3./ A Testület felkéri a Jogi és Szociális Bizottságot, 

hogy az ELMŰ-ajánlat beérkezte után dolgozzanak ki 

elveket a Temető utcai lakótelkek értékesítési 

feltételeire, a kedvezményezett vásárlók körére, és 

tegyenek javaslatot a Testület felé. 

Határidő: 2013. december 31. 

 

4./ A Testület a konkrét kérelemről való döntést 

elnapolja az előző pontokban foglaltak teljesüléséig. 

 

5./ A Testület hatályon kívül helyezi a tárgyban 

korábban, az előző képviselő-testület által meghozott 

71/2010. (07. 26.) Határozatot. 

73.  09. 

13. 
Az Önkormányzat 

2013. I. félévi 

költségvetési 

beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési 

beszámolóját 

617 136 016,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal, 

265 504 510,- Ft összegű teljesített bevétellel, 

225 356 136,- Ft összegű teljesített kiadással,  

39 556 402,- Ft önkormányzati, 

420 962,- Ft polgármesteri hivatali és 

171 015,- Ft óvodai záró pénzkészlettel, 

elfogadja 

74.  09. 

13. 
Az Önkormányzat 

2013. évi 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetése 1. módosításához 



költségvetési 

előirányzatainak 1. 

módosításáról 

a 2013. június 30-áig  terjedő időszakra vonatkozó 

előirányzat-módosítást: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

75.  09. 

13. 
A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

csoportlétszámának 

megemeléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 

számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján a 

Kakucsi Kökörcsin Óvodában a 2013/14. tanévre 

vonatkozóan a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Süni (nagy) és 

Pillangó (középső) csoportjainak 25-25 főben 

meghatározott létszámát 20-20%-kal, vagyis 30-30 főre 

emeli. 

76.  09. 

13. 
A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerh

ez történő 

csatlakozásról 

A Képviselő-testület - Kakucs Község 

Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásáról - az 

alábbiak szerint dönt: 

1. Az Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően 

kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 

2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 

és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 

elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 

támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul 

az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a 

beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 

döntését a 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx 

internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

4. Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-

Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól 

bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem 

állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  

77.  09. 

13. 
Személygépkocsi 

megvásárlásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy az Önkormányzat a karbantartó által 

történő, önkormányzati célú használatra megvásárolja a 

tulajdonosától a HNH-186 frsz-ú, 2001-es évjáratú, 

Skoda Felicia LX 1.3 kat. típusú személygépkocsit 



350.000,-Ft-ért. 

A Testület a vételáron felül 150.000,-Ft költséget hagy 

jóvá a gépjármű vonóhoroggal történő ellátására, 

műszaki vizsgáztatására, átírattatására, és egyéb, 

esetlegesen felmerülő, de szükséges kiadásra. 

A Testület a megvásárolandó személygépkocsi 

költségeire - a fentiekre tekintettel - összesen 500.000,-

Ft-ot különít el a 2013. évi költségvetésben az 

ingatlanbevételek terhére. 

A Testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 

szerződésnek az Önkormányzat nevében történő 

megkötésére. 

78.  09. 

13. 
Fénymásológép 

megvásárlásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy az Önkormányzat a polgármesteri 

hivatalban történő használatra megvásárol az E-COPY 

Kft.-től (1078 Budapest, István u. 45.) egy Sharp MX-

2600N típusú, használt fénymásológépet 380.000,-Ft + 

ÁFÁ összegért, mely kiadási tételt a 2013. évi 

költségvetésben az ingatlanbevételek terhére különíti el. 

79.  10. 

14. 
A szociális célú 

tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó önerő 

elkülönítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határoz, hogy 184 m
3 

mennyiségű kemény lombos 

fafajtájú tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt 

be „a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” 

szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján. 

A tűzifavásárlás bruttó összköltsége: 3.271.520,- Ft.  

A vásárlás forrásösszetétele:  

- állami támogatás: 2.804.160,- Ft  

- saját forrás: 467.360,- Ft.  

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal 

arra, hogy az 1. pontban megjelölt 184 m
3
 mennyiségű 

tűzifa vásárlásához 467.360,- Ft saját forrást biztosít az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésében az 

ingatlanbevételek megnevezésű előirányzat terhére. 

80.  10. 

14. 
Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbiak 

szerint dönt:  

A Képviselő-testület - a határozat mellékletét képező 

szövegezéssel - elfogadja Kakucs Község 

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

intézkedjen a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

aláírásokkal történő ellátásáról és a Türr István Képző és 

Kutató Intézet általi szakvélemény beszerzéséről. 

81.  10. 

14. 
Önkormányzati 

képviselő delegálása 

az Általános Iskola 

Intézményi 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. 

§ (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel - dönt 

arról, hogy 



Tanácsába a települési Önkormányzat képviseletére 

Dr. Kendéné Toma Mária,  

2366 Kakucs, Galamb utca 2/B. szám alatti lakost 

delegálja a Kakucsi Általános Iskola Intézményi 

Tanácsába. 

82.  10. 

14. 
A buszvárók 

felújításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a község területén lévő 8 db, 

önkormányzati tulajdonú buszváró építmény még ebben 

az évben felújításra kerüljön. 

A Képviselő-testület elfogadja a Varró és Varró Kft.-nek 

a felújítási munkálatokra vonatkozó - 2013. október 14-

én benyújtott - ajánlatát azzal az eltéréssel, hogy az 

ajánlatban szereplő festési munkákat nem a Kft.-vel, 

hanem az Önkormányzat közcélú foglalkoztatottaival 

kívánja elvégeztetni.  

Ennek megfelelően a Kft. ajánlatában foglalt munkadíj- 

és anyagköltségekre 989.000,-Ft-ot, míg a 

festékvásárlásra 155.000,-Ft-ot különít el a 2013. évi 

költségvetésben az ingatlanbevételek terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Varró és Varró Kft-nél a buszvárók felújítási 

munkálatainak elvégzését az Önkormányzat nevében 

rendelje meg. 

83.  10. 

31.  
Az 

Önkormányzat 

2013. háromnegyed 

éves költségvetési 

beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

- figyelemmel az államháztartásról szóló  

2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében 

foglaltakra -  

a Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének  

háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót 

617 136 016,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal, 

352 597 159,- Ft összegű teljesített bevétellel, 

295 926 093,- Ft összegű teljesített kiadással,  

56 222 834,- Ft önkormányzati, 

293 435,- Ft polgármesteri hivatali és 

154 800,- Ft óvodai záró pénzkészlettel 

elfogadja. 

84.  10. 

31.  
A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

2013/2014. évi 

munkatervének 

véleményezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) 

bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében 

eljárva az Önkormányzat fenntartásában lévő Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda (2366 Kakucs, Székesi út 3.) 2013/14. 

évi munkatervét megismerte, megtárgyalta, és az abban 

foglaltakkal egyetért. 

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

85.  10. Az Újhartyán és Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az 



31.  Kakucs községek 

közös, meglévő 

szennyvíztisztító 

telepének kapacitás 

bővítése tárgyában 

benyújtott pályázat 

nyertességével 

kapcsolatban 

Újhartyán, mint gesztor település által, az NKEK 

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ 

Nonprofit Kft.-hez benyújtott és elnyert (KEOP-

1.2.0/09-11-12-0023 kódszámú) „Újhartyán és Kakucs 

községek közös, meglévő szennyvíztisztító telepének 

kapacitás bővítése és intenzifikálása” (beleértve a 

természet közeli tisztítást is) 95,000000% 

támogatottságú pályázatot elfogadja.   

A beruházás teljes összege: 609.179.500.-Ft, melyből 

támogatási összeg 578.720.525.-Ft, önerő: 30.458.975.-

Ft. Az önerőt 50-50%-ban a két tulajdonos 

önkormányzat a költségvetésében biztosítja. 

Kakucs Község Önkormányzata 15.229.487,50-Ft-ot a 

költségvetésében a pályázathoz önerőként biztosít. 

86.  10. 

31.  
Az Újhartyán és 

Kakucs községek 

közös, meglévő 

szennyvíztisztító 

telepének kapacitás 

bővítése tárgyában 

kötött partnerségi 

kapcsolatról szóló 

megállapodásról 

Kakucs Község Önkormányzata az alábbi 

megállapodással egyetért, és felhatalmazza a 

polgármestert az aláírásával: 

„PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött a mai napon az alábbi felek között, a 

következő célokkal és feltételekkel: 

Önkormányzat (GESZTOR): 

Név:  Újhartyán Város Önkormányzata 

Cím:   2367 Újhartyán, Fő utca 21. 

Felelős személy neve:  Schulcz József 

Telefonszám:    06-29/372-133 

E-mail:   titkarsag@ujhartyan.hu 

 

Önkormányzat: 

Név:  Kakucs Község Önkormányzata 

Cím:    2366 Kakucs, Fő utca 20. 

Felelős személy neve:  Szalay István 

Telefonszám:    06-29/576-041 

E-mail:   polgarmester@kakucs.hu 

 

Civil szervezet: 

Név:  Felső-Homokhátsági Vidékfejlesztési 

Egyesület 
Cím:  370 Dabas, Szent István utca 67. 

Felelős személy neve:  Somogyi Béla 

Telefonszám:    06-29/562-680 

E-mail:   info@leaderkontakt.hu 

1. Ezen megállapodás keretében a két önkormányzat 

(Újhartyán Város és Kakucs Község) vállalja, hogy 

az Egyesület aktívan részt vehet a KEOP-1.2.0/09-

11-2012-0023 azonosító számú, „Újhartyán és 

Kakucs községek közös, meglévő szennyvíztisztító 

telepének kapacitás bővítése és intenzifikálása” 
projekt megvalósításában. 

2. A megállapodás keretében az Egyesület vállalja, 

hogy rendszeresen részt vesz – és szakmai 

mailto:titkarsag@ujhartyan.hu
mailto:polgarmester@kakucs.hu
mailto:info@leaderkontakt.hu


hozzáértését bizonyítva – érdemben segítséget nyújt 

a felmerülő kérdésekben. 

3. Ezen megállapodás keretében az akciócsoport 

vállalja, hogy a szakszerű ismeretszerzés érdekében 

elengedhetetlennek tartja a megfelelő tájékoztatást 

mind a község lakosai számára, mind pedig az 

érintett térségben élők számára. 

4. Az együttműködés sikerét mutathatja, hogy minél 

több ember kerül kapcsolatba a projekttel, annál 

szélesebb körben elterjed a kistérségben, és 

közvetlenül a városban, hogy a szennyvíz projekt 

milyen előnyökkel, kötelezettségekkel és 

feladatokkal jár. 

Az együttműködési megállapodás a program 

megvalósításának teljes ideje alatt él. Előreláthatóan a 

beruházás várható befejezése: 2015. 03. 01.” 

87.  10. 

31.  
Az Újhartyán és 

Kakucs községek 

közös, meglévő 

szennyvíztisztító 

telepének kapacitás 

bővítése tárgyában 

kötött 

esélyegyenlőségi 

megállapodásról 

Kakucs Község Önkormányzata az alábbi 

önkormányzatok és szervezetek között megkötendő 

megállapodással egyetért, és felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodások aláírásával. 

 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

88.  10. 

31.  
A kakucsi 35., 36. és 

37. hrsz-ú 

ingatlanok 

határrendezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucs 35., 36. és 37. hrsz-ú ingatlanok közötti 

határrendezést elfogadja és az ehhez szükséges 2013. 

február 28. napján kelt adásvételi szerződést jóváhagyja. 

89.  10. 

31.  
A Fecske utca egy 

részén csapadékvíz-

elvezető árkok 

kiépítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Fecske utca 34/A., 34/C. és 36. szám 

alatti ingatlanok előtti csapadékvíz-elvezető és 

szikkasztó árkok kiépítésével, valamint az utca ezen 

szakaszán megálló csapadékvíznek a Fecske utca 34/C. 

szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanra történő 

elvezetésével összefüggő munkálatok elvégzésével 

megbízza a Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-t (2370 

Dabas, Széchenyi u. 3.), a Kft. 2013. október 24-ei 

ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

A Testület a fenti munkák elvégzésére az Önkormányzat 

2013. évi költségvetésében 1.143.457,-Ft-ot különít el a 

pénzmaradvány terhére. 

90.  10. 

31.  
Hulladékgazdálkod

ással összefüggő 

díjfelügyeleti 

tevékenységért 

fizetendő díj 

átvállalása 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy az Önkormányzat - a település területén 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző HEV-HOR 

Bt. (2723 Nyáregyháza, Szegfű u. 11.) által a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján - a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) részére díjfelügyeleti tevékenység elvégzéséért 



fizetendő díj megfizetését a Bt. helyett átvállalja azzal, 

hogy az összeget a cég számlájára – a Hivatal részére 

történő továbbítás céljából – átutalja. A Testület a 

fizetendő díj összegére az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében 280.000,-Ft-ot különít el a 

pénzmaradvány terhére. 

91.  10. 

31.  
A Böllérfesztivál 

költségeihez való 

hozzájárulásról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Kakucson 2014. január 11-én 

megtartandó III. Nemzetközi Böllérfesztivál 

költségeihez történő hozzájárulásként az Önkormányzat 

2014. évi költségvetésében 2.000.000,- Ft-ot különít el. 

2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban szereplő összeg 

felosztásáról az alábbiak szerint dönt. 

Az Önkormányzat: 

a) a napi program költségeihez való 

hozzájárulásra maximum bruttó 762.000,-Ft 

támogatást biztosít azzal, hogy a számlákat 

Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, 

Fő utca 20.) nevére és címére kell kiállítani, 

b) maximum bruttó 300.000,-Ft erejéig 

megfinanszírozza egy, a Fesztivál területén 

elhelyezendő sátor bérlésének költségét, szintén 

az Önkormányzat nevére kiállított számla 

ellenében, 

c) előreláthatóan 500 db - azonban az igények 

felmérését követően esetlegesen attól eltérő 

darabszámú - belépőjegyet vásárol a 

szervezőktől, melyet ingyenesen juttat el 

különböző helyi csoportokhoz, emberekhez, 

d) biztosítja a fellépők és közreműködők részére 

a víz- és elektromosáram-vételi lehetőséget. 

3./ A Képviselő-testület a következő ülésén dönt arról, 

hogy mely csoportok részére biztosít ingyenes 

belépőjegyet a Fesztiválra. 

4./ A Képviselő-testület legkésőbb 2014. január 3-áig 

közli a Fesztivál főszervezőivel az Önkormányzat által a 

lakosság számára megvásárolandó jegyek darabszámát 

annak érdekében, hogy a szervezők az Önkormányzat 

által kiosztandó jegyeket legkésőbb 2014. január 9-én – 

csütörtökön – reggel 9 óráig át tudják adni az 

Önkormányzat részére. 

92.  11. 

19.  
A KLIK Dabasi 

Tankerületének 

támogatási 

kérelméről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi 

Tankerülete Igazgatójának 2013. november 11-ei, 1164-

5/2013/KLIK/121. iktatószámú kérelmét megtárgyalta és 

a tárgyban az alábbi döntést hozza:  

Kakucs Község Önkormányzata a Tankerület 

székhelyéül szolgáló, Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. 

szám alatt lévő, műemléképület felújításához 250.000,- 

Ft-tal, azaz kettőszázötvenezer forinttal járul hozzá - az 



Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa terhére.  

A Képviselő-testület felkéri a Hivatal Pénzügyi 

Csoportját, hogy a KLIK Központ Dabasi Tankerülete 

10032000-00331920-00000000 számú számlaszámára a 

támogatást 2013. december 3-áig átutalni szíveskedjék. 

93.  11. 

19.  
A Katolikus 

Karitász Kakucsi 

Csoportjának 

támogatásáról  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy az Önkormányzat a Katolikus Karitász 

Kakucsi Csoportja részére - karitatív tevékenységük 

segítése céljából - 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint 

támogatást nyújt az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséből a pénzmaradvány terhére.  

A Testület felkéri a Csoportot, hogy - az Önkormányzat 

által decemberben osztandó -, tűzifa-támogatásra való 

jogosultság elnyerése érdekében nevezzenek meg 

maximum 15 fő, olyan rászoruló személyt, akik a 

„szociális célú tűzifa-rendeletben” foglaltaknak 

megfelelnek. 

94.  11. 

19.  
Az Önkormányzat 

2014. évi belső 

ellenőrzési tervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat 2014. évi 

belső ellenőrzési tervét: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

95.  11. 

19.  
A 2014. évi belső 

ellenőrzési 

feladatok ellátására 

vállalkozás 

megbízása 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megbízza a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.) a 2014. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési feladatok ellátásával, az 

Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervében foglaltak 

figyelembevételével.  

A Képviselő-testület a tevékenység elvégzésének 

költségeire az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

300.000,-Ft + ÁFA összeget különít el. 

A Testület egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat, 

hogy a tárgyban a Kft.-vel kötendő szerződést az 

Önkormányzat nevében aláírja. 

96.  11. 

19.  
Külterületi szántó 

és szőlő ingatlanok 

megvásárlására 

teendő 

ajánlattételről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

 kakucsi 0132/26. hrsz-ú, 744 m2 területű, szántó 

művelési ágú, 

 kakucsi 0132/27. hrsz-ú, 691 m2 területű, szőlő 

művelési ágú, 

 kakucsi 0132/28. hrsz-ú, 666 m2 területű, szőlő 

művelési ágú, 

 kakucsi 0132/29. hrsz-ú, 1374 m2 területű, 

szántó és szőlő művelési ágú, 

külterületi ingatlanok tulajdonosai felé - a nevezett 

ingatlanoknak az Önkormányzat részére történő 

megvásárlása érdekében - ajánlatot tesz 450,- Ft/m
2
 

vételár figyelembevételével. 

A Képviselő-testület az ingatlanok megvásárlása esetén 

az ingatlanok vételárát az Önkormányzat 

költségvetésében elkülöníti. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  



- Szalay István polgármestert, hogy az ingatlanok 

megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést 

az Önkormányzat nevében megkösse, 

Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet az ingatlanok 

megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződések 

elkészítésével és ellenjegyzésével. 

97.  11. 

19.  
Külterületi szántó 

ingatlanok 

cseréjéhez történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 

Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában álló,  

 kakucsi 0182/22. hrsz-ú, 1047 m2 területű, 

szántó művelési ágú, 

 kakucsi 0182/23. hrsz-ú, 1061 m2 területű, 

szántó művelési ágú, 

 kakucsi 0182/24. hrsz-ú, 1076 m2 területű, 

szántó művelési ágú, 

 kakucsi 0182/25. hrsz-ú, 1091 m2 területű, 

szántó művelési ágú, 

külterületi ingatlanok földcsere révén történő 

elidegenítéséhez hozzájárul úgy, hogy a csere révén a 

kakucsi 0132/32. hrsz-ú, 3194 m2 területű, szántó és 

szőlő művelési ágú, külterületi ingatlan tulajdonát 

szerezze meg az Önkormányzat. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Szalay István polgármestert, hogy az ingatlanok 

cseréjére vonatkozó szerződést az Önkormányzat 

nevében megkösse, 

Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet az ingatlanok cseréjére 

vonatkozó szerződések elkészítésével és 

ellenjegyzésével. 

98.  11. 

19.  
A községi és 

önkormányzati 

nyugdíjasok 

karácsonyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt 

arról, hogy a községben állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkező nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban 

részesülők, valamint az Önkormányzat intézményeinek 

nyugdíjasai részére személyenként 5.000,-Ft támogatást, 

a vendéglátásukkal együtt mindösszesen 4.400.000,- Ft-

ot különít el az Önkormányzat 2013. évi 

pénzmaradványa terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a község minden ingatlanához juttassanak el 

tájékoztatást a nyugdíjasok részére azzal, hogy a 

támogatás összege először a nyugdíjasok – 

tornacsarnokban 2013. december 2-án megtartandó – 

karácsonyi ünnepségén, a jogosultság igazolását 

követően vehető át, legkésőbb pedig 2013. december 20-

áig a polgármesteri hivatalban. 

99.  11. 

19.  
Az Önkormányzat 

és intézményeiben 

dolgozók 

jutalmazásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt 

arról, hogy az Önkormányzat jutalmazási keretére - 

melybe a polgármester, a képviselők, a bizottsági tagok, 

valamint a Könyvtár, a Konyha, az Egészségügy és a 

Városgazdálkodás alkalmazottai tartoznak - 

mindösszesen: 5.500.000,- Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal 



alkalmazottai részére: 3.800.000,- Ft-ot különít el az 

Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa terhére, míg a 

Kökörcsin Óvoda alkalmazottai részére 1.800.000,- Ft-ot 

javasol az óvodavezetőnek elkülöníteni az Óvoda 

költségvetéséből. 

A Testület továbbá dönt arról, hogy az Önkormányzat 

részére megállapított keretből a polgármester, az Óvoda 

részére meghatározott keretből az óvodavezető, a 

Polgármesteri Hivatal részére megállapított keretből a 

jegyző állapítja meg saját hatáskörben a munkáltatói 

jogkörük alá tartozó egyes munkavállalóknak járó év 

végi jutalom összegét. 

100.  11. 

19.  
A községi és 

önkormányzati 

nyugdíjasok 

karácsonyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt 

arról, hogy az Önkormányzat a 2013. évi 

pénzmaradvány terhére - az Építéshatóság ügyintézője 

által készített költségvetés figyelembevételével - 

maximum 5.500.000,- Ft erejéig a Kakucs, Fő utca 

156/C-D. szám alatt lévő, az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Egészségház belső felújítását 

elvégezteti. 

A Testület - a költségek csökkentése érdekében - 

felhatalmazza a polgármester urat, hogy az Egészségház 

felújítására lehetőség szerint olyan vállalkozással kössön 

szerződést, amely legalább a munkadíj egy részével 

megegyező összegben megvásárol az Önkormányzattól 

külterületi ingatlant. 

101.  11. 

19.  
A 

hulladékgazdálkodá

si közszolgáltatás 

ellátására nonprofit 

kft. létrehozásának 

lehetőségéről és a 

tárggyal 

kapcsolatos 

törvényességi 

felhívásban 

foglaltak 

elfogadásáról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvényben 

megfogalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról való gondoskodást önkormányzati többségi 

tulajdonú nonprofit kft. létrehozásával kívánja 

megoldani. 

Tekintettel arra, hogy évek óta ugyanazon cég látja el 

Csévharaszt és Kakucs községben is a kommunális 

hulladék elszállítását, a Képviselő-testület a nonprofit 

kft.-t Csévharaszt Község Önkormányzatával kívánja 

megalapítani. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy cégalapítással kapcsolatban a további szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

2./ A Képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhivatal 

2013. november 11-én kelt, PEB/030/1809-2/2013. 

számú, hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja, és 

felkéri a polgármestert, hogy a felhívásban jelzett 

intézkedések megtételével kapcsolatban a 

Kormányhivatalt legkésőbb 2013. december 10. napjáig 

tájékoztassa. 

102.  11. Az Önkormányzat Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 



19.  vagyon- és 

felelősségbiztosításá

ra vonatkozó új 

szerződés 

megkötéséhez való 

hozzájárulásról 

felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy - 

amennyiben a felmondásnak adminisztratív, vagy jogi 

akadálya nincs - az Önkormányzat jelenlegi vagyon- és 

felelősségbiztosítását a biztosítási évfordulóval, vagyis 

2014. február 1. napjától - az ERIX Biztosítási Alkusz és 

Tanácsadó Kft-n (székhely: 1096 Budapest, Vendel u. 

11.) keresztül - az AEGON Magyarország Általános 

Biztosító Zrt.-vel (1091 Budapest, Üllői út 1.) mondja 

fel. 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy - a jelenlegi 

biztosítás megszűntét követően - 2014. február 1. 

napjától - határozatlan időre - a K&H Biztosító Zrt.-vel 

(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., helyi képviselő: 

Sashegyi Gergő) kíván vagyon- és felelősségbiztosítási 

szerződést kötni az Önkormányzat intézményei, dologi 

eszközei, illetve alkalmazottai tekintetében a Zrt. 

ajánlattételi felhívásának megfelelően, mely szerződés 

megkötésére felhatalmazza Szalay István polgármestert. 

A Zrt. ajánlata 2014. évre vonatkozóan, éves díjfizetés 

esetén: 357.814 Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésében elkülöníti. 

103.  11. 

19.  
A Böllérfesztivál 

támogatása ügyében 

hozott 91/2013. (10. 

31.) Határozat 

visszavonása 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete arra 

való tekintettel, hogy a Kakucson, 2014. január 11-én 

megtartandó Böllérfesztivál főszervezői nem 

tájékoztatták az Önkormányzatot a helyszín egyoldalú 

megváltoztatásáról - vagyis a Fesztiválnak a községi 

sportpálya területe helyett a Kakucs-Ringre történő 

átviteléről -, abban állapodtak meg, hogy az előző ülésen 

hozott, 91/2013. (10. 31.) számú határozatukat 

visszavonják azzal, hogy ha a főszervezők újból 

felkeresik az Önkormányzatot a Böllérfesztivál 

támogatása ügyében, a tárgyalást új alapokra helyezik, s 

a tárgyban új döntést hoznak. 

104.  12. 

12.  
A Böllérfesztivál 

költségeihez való 

hozzájárulásról és 

feltételeiről 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Kakucson 2014. január 11-én 

megtartandó III. Gasztronómiai Hagyományőrző 

Böllérfesztivál költségeihez történő hozzájárulásként az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 1.560.000,- 

Ft-ot különít el. 

2./ A támogatás - főszervezők részére történő - 

átadásának feltételei: 

a) minden, kakucsi állandó lakcímet igazoló 

lakos, a lakcímkártyájának felmutatásával 

ingyenesen látogathatja a rendezvényt, 

b) a Fesztivál területén a szervezőknek legalább 

két db nagyméretű sátort kell elhelyezniük, 

melyből az egyiket úgy kell felállítaniuk, hogy az 

alatt a közönség közelről tudja nézni a színpadon 

lévő műsorokat, 

c) napközben, járművel, óránként biztosítani kell 



az azt igénybevevő, helyi lakosok Kakucs-Ringre 

történő ingyenes be- és visszaszállítását, 

legkevesebb buszmegállónkénti megállással, 

d) az 1./ pontban szereplő összegre vonatkozó számlákat 

Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő utca 

20.) nevére és címére kell kiállítani 

105.  12. 

12.  
A szociális temetés 

lehetőségével való 

egyet nem értéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye szerint a 2014 januárjától bevezetendő 

szociális temetés lehetősége a megalkotott törvényi és 

végrehajtási rendeleti formájában sérti mind az elhunyt, 

mint a hozzátartozók kegyeleti jogait, továbbá a 

gyakorlatban szinte kivitelezhetetlen részletei is vannak, 

ezért a Testület a szociális temetéssel kapcsolatban nem 

ért egyet a magasabb rendű jogszabályokban 

foglaltakkal. 

106.  12. 

12.  
A Képviselő-testület 

2014. évi 

munkatervéről 

A Képviselő-testület a 2014. évi munkatervét – 

legfontosabb döntéseinek, rendeleteinek, üléseinek 

ütemezését – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 2366 

Kakucs, Fő u. 20. nagyterem 

Testületi ülés napja: csütörtök 

Testületi ülés kezdési időpontja: 16 óra 

Testületi ülés előterjesztésének kiküldési módja: SZMSZ 

szerint 

Testületi ülésre meghívottak, meghívandók: SZMSZ 

szerint 

1.) A település munkaprogramjából adódó, kiemelt 

jelentőségű kérdések: 
A település munkaprogramjából adódó, kiemelt 

jelentőségű kérdéseket a testület két fordulóban tárgyalja 

és közmeghallgatáson vagy más lakossági fórumon 

kérheti a lakosság véleményét. A testület ilyen jellegű 

ülést egy évben egyszer, legfeljebb kétszer tart. 

 

Téma:  A település egészét érintő feladatok, 

szolgáltatások 

 Koordinátor: polgármester 

 Az előkészítésében közreműködik: 

- Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Társadalmi és Kulturális Bizottság 

- Munkacsoportok 

- Jegyző. 

Elkészítésének ideje: A keletkezett kérdéstől számított 

30 nap. 

2.) A testületi ülés állandó témái: 

1. Napirend tárgyalása előtti témák: 

a. Tájékoztató az elmúlt ülés 

eseményeiről 



Előadó: polgármester 

b. Beszámoló a testület által átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: polgármester, érintett 

bizottság elnöke 

c. Beszámoló a testület lejárt határidejű 

döntéseinek végrehajtásáról 

Előadó: polgármester, jegyző 

d. Tájékoztató a képviselő-testület és 

szervei feladat- és hatáskörét érintő új 

jogszabályokról 

Előadó: jegyző 

2. A bejelentések között, illetőleg a napirend 

után tárgyalandó témák: 

a. Felvilágosítás-kérés, interpelláció 

(csak ha előtte írásban benyújtották) 

b. Egyebek 

 

3.) A testületi ülések tervezett ideje, napirendje: 

 

1./ január 

Háziorvosi Ügyelet Intézményfenntartó Társulás 

új társulási megállapodásának elfogadása 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ február  

Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Közfoglalkoztatási terv felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

3./ március 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt 

pályázatok elbírálása; 

Likviditási terv ismertetése; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ április 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Önkormányzat 30 napon túli kintlévőségeiről 

beszámoló; 

Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ május 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

A 2013. évi közbeszerzésről szóló éves 

statisztikai összegzés elfogadása; 

Kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ június 



Az intézmények beszámolójának megvitatása és 

elfogadása; 

Likviditási terv ismertetése;  

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Rendőrségi beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ július 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ augusztus 

Nyári szünet, ülések megtartására rendkívüli 

esetekben kerül sor. 

9./ szeptember 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. I. félévi 

költségvetési beszámolójának megvitatása és 

elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

Likviditási terv ismertetése; 

10./ október 

Alakuló ülés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

11./ november 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. III. 

negyedévi költségvetési beszámolójának 

megvitatása és elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. 

költségvetési koncepciójának megvitatása és 

elfogadása; 

A helyi adórendeletek módosítása; 

Térítési díjak felülvizsgálata; 

A 2015. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

12./ december  

Közmeghallgatás; 

A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének 

elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

107.  12. 

12.  
A CSÉV-KA 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

megalapításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elhatározza a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság - rövidített neve: CSÉV-KA Nonprofit Kft. - 

megalapítását.  

A társaságot a Csévharaszt Község Önkormányzatával 

közösen hozza létre, melyben 50%-os tulajdonrészt 

vállal. 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

jegyzőkönyv mellékletét képező társasági szerződést - az 

egyeztetett kiegészítésekkel - egységes szerkezetben 



elfogadja a megjelölt tevékenységi körökkel.  

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

A Nonprofit Kft főtevékenységi köre: 38.11 Nem 

veszélyes hulladék gyűjtése. 

Az Önkormányzat a társaság bejegyzéséhez és 

közzétételéhez az illeték és közzétételi díj fizetését, 

illetőleg az ügyvédi munkadíjat 50%-os arányban 

átvállalja, költségvetésének általános tartaléka terhére 

108.  12. 

12.  
A CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 

kijelöléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Csévharaszt Község Önkormányzatával egyetértésben - 

a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjének 2013. december 16-ától határozatlan 

időtartamra kijelöli Hevesi István /Budapest, 1961. 

április 1., anyja neve: Hornyák Angyalka/ 2723 

Nyáregyháza, Szegfű utca 11. szám alatti lakost, aki a 

kijelölést, felkérést elfogadta. 

109.  12. 

12.  
A CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

Felügyelő 

Bizottságának 

kakucsi tagjának 

kijelöléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Csévharaszt Község Önkormányzatával egyetértésben - 

a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. december 16-tól 

2016. december 16-ig tartó határozott időtartamra 

kijelöli Balogh János, 2366 Kakucs, Fő utca 180. szám 

alatti lakost, aki előzetes egyeztetés alapján a kijelölést 

elfogadta.  

A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja, hogy 

Csévharaszt Község Önkormányzata a Kft. Felügyelő 

Bizottsága tagjának Kovács György, 2212 Csévharaszt, 

Petőfi S. u. 14. és Fodor Imre, 2212 Csévharaszt, 

Gyöngyvirág u. 15. szám alatti lakosokat jelöli ki. 

110.  12. 

12.  
A CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

székhelyéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Csévharaszt Község Önkormányzatával egyetértésben - 

hozzájárul ahhoz, hogy a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság székhelyeként az alábbi cím 

kerüljön bejegyzésre: 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos 

utca 43/B. 

111.  12. 

12.  
A CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálójának 

kijelöléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Csévharaszt Község Önkormányzatával egyetértésben - 

a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

könyvvizsgálójának 2013. december 16-tól 2016. 

december 16-ig kijelöli a FRAUDITOR Könyvvizsgáló, 

Tanácsadó és Oktató Kft-t (Székhelye: 1118 Budapest, 

Számadó u. 10. A ép. I. em. 4., Adószáma: 12205927-2-

43, Bankszámla száma: OTP Bank NyRt. - 11705008-

20451666-00000000, Könyvvizsgáló kamarai 

nyilvántartó szám: 000134, képviseli: dr. Pintérné 

Csermák Jolán kamarai tag könyvvizsgáló), aki a 

kijelölést elfogadta. 

112.  12. 

12.  
A CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

törzstőkéjéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Csévharaszt Község Önkormányzatával egyetértésben - 

a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 



 alapítói törzstőkéjét 500.000.-Ft-ban határozza meg, 

mely törzstőkének rá eső részét (50% - 250.000,-Ft) 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.  

113.  12. 

12.  
Hozzájárulás 

CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

nevében a Kakucs 

településnévből 

képzett „KA” 

szótöredék 

használatához 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság elnevezésében a „KA” előnevet, 

illetőleg az abból képzett mozaikszót, szótöredéket, mint 

a település nevét használja. 

114.  12. 

12.  
A települési 

hulladékgazdálkodá

si közszolgáltatást 

végző CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

Társasági 

Szerződésének 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Társasági Szerződését. 

115.  12. 

12.  
A térségi állati 

hulladékgyűjtő-

átrakó központ 

üzemeltetésére 

vonatkozó 

közszolgáltatási 

szerződésről 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja az Ország Közepe Többcélú Kistérségi 

Társulás és Remondis-OKÖT Kft. által a térségi állati 

hulladékgyűjtő-átrakó központ üzemeltetésére 

vonatkozó közszolgáltatási szerződést a határozat 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a 

szerződés - üzemeltetési díjról rendelkező - 2. számú 

melléklete első bekezdésének utolsó mondatában 

foglaltakkal, mely szerint „…Kakucs Község 

Önkormányzata köteles évente utólag szabályszerűen 

kiállított számla alapján nettó 365.112 Ft/év díjat fizetni 

a szolgáltatónak, mely díj minden évben az infláció 

mértékével emelkedik…”, nem fogadja el arra való 

tekintettel, hogy nem ért egyet a díj nagyságával. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy a szerződést az 1./ pontban foglaltak 

figyelembevételével Kakucs Község Önkormányzata - 

mint az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 

tagja - nevében hitelesítse. 

116.  12. 

12.  
A gyepmesteri 

tevékenységre 

kötendő megbízási 

szerződésről 

A Képviselő-testület a Töves-Gold Magánnyomozó és 

Állatmentő Kft.-vel az alábbi megbízási szerződést köti: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

117.  12. 

12.  
A települési szilárd 

hulladék 

elhelyezésére és 

ártalmatlanítására 

vonatkozó díjak 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

A.S.A. Magyarország Kft.-vel a települési szilárd 

hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó - 

a 173/2008. (12. 15.) Kt. Határozatban jóváhagyott és 

2008. február 25-én aláírt - megállapodásokat az 

alábbiak szerint módosítja: 

 



1./ A települési szilárd hulladék elhelyezésére vonatkozó 

megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A lerakási díj 2014. december 31-ig:  

Települési szilárd hulladék esetén EWC 20 03 01: 

 18.740 Ft/tonna + ÁFA. 

 

2./ A települési szilárd hulladék ártalommentes 

kezelésére vonatkozó megállapodás 4.1. pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

A kapacitás biztosítás értéke - havi 16 órával számolva - 

2014. december 31-ig havi nettó: 

404.000 Ft, azaz négyszáznégyezer forint (25.250 

Ft/óra). 

3./ A megállapodások itt meg nem említett részei 

továbbra is érvényben maradnak. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat 

az együttműködési megállapodás fentiek szerinti 

módosítására. 

118.  12. 

12.  
A könyvtárvezető 

részére 

önkormányzati 

keresetkiegészítés 

megállapításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy Tóth 

Istvánné könyvtárvezető, művelődésszervező, Kakucs, 

Rónay Gy. u. 57. sz. alatti lakos részére 2014. január 1. 

napjától - a mindenkori közalkalmazotti illetményén 

felül, önkormányzati keresetkiegészítés címén - havonta 

50.000,-Ft-ot állapítson meg a helyi újság 

szerkesztésében való közreműködéséért, valamint a 

néptáncoktatói, rendezvényszervezői feladatok 

ellátásáért. 

 


