
A Képviselő-testület 2014. 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.  01. 

23. 
A Társult 

Önkormányzato

k „Együtt” 

Segítőszolgálata 

Társulás - 

Társulási 

Megállapodása 

módosításának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 

a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulás 

- Társulási Megállapodásának módosított, egységes szerkezetű 

változatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

2.  01. 

23. 
Kakucs 

belterületén 

fekvő 573, ill. 

külterületén 

fekvő 058/1 és 

058/4 hrsz.-ú, 

kivett országos 

közút művelési 

ágú ingatlanok 

átadás-

átvételéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Szalay István polgármestert a Kakucs 

belterületén fekvő 573, ill. külterületén fekvő 058/1 és 058/4 

hrsz.-ú, kivett, országos közút művelési ágú ingatlanok - 

Kakucs Község Önkormányzata részére történő - átadás-

átvételével kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, 

az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

valamint az ezen határozat mellékletében foglaltakra 

vonatkozó megállapodás Önkormányzat nevében történő 

megkötésére. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

3.  01. 

23. 
Az M5-ös 

autópálya 

mögötti 

földterület 

értékesítésére 

vonatkozó 

előszerződés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Szalay István polgármester úr az 

Önkormányzat nevében a Bereczki-Zapff SOLAR 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel – az Önkormányzat 

tulajdonában lévő: Kakucs külterület 036/20. hrsz.-ú ingatlan 

értékesítésére vonatkozóan ezen határozat mellékletét képező 

adásvételi előszerződést megkösse. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

4.  01. 

23. 
Szociális célú 

tűzifavásárlásra 

pénzösszeg 

meghatározásár

ól 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

rászoruló igénylők részére történő természetbeni szociális 

ellátás céljából - tűzifavásárlásra 500.000 Ft-ot különít el a 

2014. évi költségvetésben.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy ezen összeghatáron belül saját 

hatáskörben döntsön az elkülönített összegből megvásárolható 

tűzifa megrendeléséről és a vonatkozó 16/2013. (X. 15.) helyi 

önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével 

történő elosztásáról. 

5.  01. 

23. 
Magyar nemzeti 

és helyi címerrel 

ellátott zászlók 

vásárlásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Tóth Istvánné képviselő asszonyt, hogy az 

Önkormányzat részére - a község villanyoszlopainak nemzeti 

ünnepeken történő fellobogózása céljából - 40 db nemzeti 

színű és 40 db községi címerrel ellátott zászlót és szükséges 



számban zászlórudakat vásároljon legfeljebb 150.000,-Ft-os 

összeghatárig. 

A Képviselő-testület a fenti összeget a 2014. évi 

költségvetésben elkülöníti. 

6.  02. 

04. 
A költségvetés 

tervezetét 

módosító tételek 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

következő tételekkel módosítja az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésére benyújtott tervezetet. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

7.  02. 

04. 
Az 

Önkormányzat 

adósságot 

keletkeztető 

ügyleteiből eredő 

fizetési 

kötelezettségeine

k 

megállapításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

költségvetés előterjesztésekor nyilatkozik, hogy a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény (Gstv.) 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az 

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló 

kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt követő 

három évben várható összege nem haladja meg a saját 

bevételeinek 50%-át. 

A Képviselő-testület a Gstv.-ben és az önkormányzati 

adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) 

Korm. rendeletben meghatározottak szerint az Önkormányzat 

saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

8.  02. 

04. 
Óvodai 

fejlesztőpedagóg

us 

foglalkoztatásáh

oz történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvodában - 2014. február 10. 

napjától határozatlan időre, 1 fő, félállásban foglalkoztatott 

közalkalmazott - fejlesztőpedagógus állásra vonatkozó 

státuszbővítést engedélyez az Óvoda költségvetésének terhére. 

A Testület felkéri az Intézményvezetőt az állás betöltéséhez 

szükséges intézkedések megtételére. 

9.  02. 

04. 
a Kakucsi 

Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

1/2014. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal részére a 163/2012. (12. 19.) 

Határozattal kiadott egységes szerkezetű Alapító Okiratot az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

10.  02. 

04. 
a Kakucsi 

Polgármesteri 

Hivatal Alapító 

Okiratának 

egységes 

szerkezetbe 

foglalásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatalnak a 100/2000.  (12. 28.) képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott, a 70/2009. (05. 25.), a 

10/2012. (02. 14.), a 95/2012. (07. 19.), a 109/2012. (08. 30.), 

a 136/2012. (09. 28.), a 162/2012. (12. 19.) és a  9/2014. (02. 

04.)  képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

11.  02. 

04. 
A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda részére a 34/2013. (04. 18.) Határozattal 

kiadott egységes szerkezetű Alapító Okiratot az 



Okiratának 

1/2014. számú 

módosításáról 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

12.  02. 

04. 
a Kakucsi 

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.), a 

33/2013. (04. 18.) és a 11/2014. (02. 04.) számú képviselő-

testületi határozatokkal módosított, és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

13.  02. 

04. 
A Kakucsi 

Polgármesteri 

Hivatal 

Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatának 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján és az Áht. 10. § (5) bekezdésében, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Ávr.) 13. § (1) bekezdésében meghatározottak 

figyelembevételével a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát ezen határozat 

mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 

a Szabályzatban foglaltak betartásáról gondoskodjon. 

14.  02. 

04. 
A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfennta

rtó 

Önkormányzati 

Társulás 

létrehozásáról 

szóló szerződés 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati 

Társulás létrehozásáról szóló szerződés módosítását ezen 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy vegye fel 

a kapcsolatot az érintett Önkormányzatokkal, és felhatalmazza 

a szerződés aláírására. 

A szerződést egységes szerkezetben ezen határozat 2. 

melléklete tartalmazza. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

15.  02. 

04. 
Csatlakozási 

nyilatkozat 

elfogadásáról a 

Felső-

Homokhátság 

Vidékfejlesztési 

Egyesület 

vidékfejlesztési 

feladataiban 

való részvételről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Szalay István polgármester az Önkormányzat 

nevében az alábbi nyilatkozatot megtegye: 

„Szalay István polgármester – Kakucs Község 

Önkormányzata képviselőjeként - nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet előzetes csatlakozási szándékkal 

részt kíván venni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra 

vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi 

Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS 



tervezési területének előzetes elismerésében.” 

16.  02. 

04. 
A helyi 

szavazatszámláló 

bizottságok 

tagjainak és 

póttagjainak 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 

bekezdése alapján - Kakucs községben működő - 

szavazatszámláló bizottsági tagnak és póttagnak az alábbi, 

választójoggal rendelkező személyeket választja meg: 

 

bizottsági tagnak: 

1. Kecskés István  Kakucs, Kossuth u. 10B. 

2. Kucsák Istvánné  Kakucs, Rónay Gy. u. 33. 

3. Strupka Borbála  Kakucs, Fő u. 220. 

4. Maczákné Kocsis Györgyi Kakucs, Virág u. 7. 

5. Svébis Mihályné  Kakucs, Gizella u. 24. 

6. Spanyielné Elek Györgyi Kakucs, Rónay Gy. u. 13. 

7. Liszkai Mária   Kakucs, Fő u. 124.  

8. Csernák Ferencné  Kakucs, Fő u. 120.  

9. Greman Lászlóné  Kakucs, Fő u. 206. 

 

póttagnak: 

1. Nagy Henrietta  Kakucs, Rónay Gy. u. 28.

  

2. Makai Györgyné  Kakucs, Fő u. 179. 

3. Horváth Andrea  Kakucs, Dózsa Gy. u. 8. 

4. Tóthné Vágány Ildikó  Kakucs, Fő u. 218. 

5. Fajka Szilvia   Kakucs, Fő u. 70. 

6. Beliczki Györgyné  Kakucs, Fő u. 106. 

szám alatti lakosokat. 

 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak 

megbízatása a következő általános választásra létrehozott 

bizottság alakuló üléséig tart. 

17.  02. 

04. 
a Kakucsi 

A-32 

Postagalamb 

Egyesület - 

Kakucs - 

névhasználatáho

z való 

hozzájárulásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja a „Kakucsi” toldat használatához a 

„Kakucsi” A-32 Postagalamb Egyesület elnevezésében. 

A Képviselő-testület engedélyezi, hogy Kucsera János 

kérelmező a Budapest Környéki Törvényszék előtt a 

„Kakucsi” A-32 Postagalamb Egyesület civil szervezet 

nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a „Kakucsi” toldatot 

jogszerűen kérelmezze. 

18.  02. 

21. 
Együttműködési 

megállapodás 

megkötéséről az 

Intelcom 

Hírközlési Kft.-

vel 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megismerte az Intelcom Hírközlési Kft. (1188 Budapest, 

Szélső u. 51., képviselője: Czabula József Attila) - távközlési 

célú projekt megvalósítására irányuló, településünket érintő 

ajánlatát, és egyúttal felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében aláírja a 

tárgyra vonatkozó „Együttműködési megállapodást” ezen 

határozat mellékletében foglaltak szerint. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

19.  02. 

21. 
Az 

Önkormányzat 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

polgármester előterjesztését megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 



sporttal 

kapcsolatos 

részletes 

feladatairól és 

kötelezettségeirő

l 

sportról szóló 2004. évi I. törvény előírásaira tekintettel az 

alábbiak szerint határozza meg az Önkormányzat sporttal 

kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit: 

Általános szabályok 

Kakucs Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a 

sportoláshoz való jog gyakorlását közérdeknek, a 

sporttevékenység támogatását közcélnak tekinti. 

A sportolást olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek 

tekinti, amely a lakosság életminőségét javítja, ezért fontosnak 

tartja anyagi lehetőségei függvényében a fokozott 

önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában 

résztvevő intézmények, színterek és szervezetek támogatását. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

20.  02. 

21. 
A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda 

csoportlétszámá

nak 

megemeléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. számú 

mellékletében foglalt felhatalmazás alapján a 2013/14. tanévre 

vonatkozóan a Kakucsi Kökörcsin Óvoda - Katica (vegyes) és 

Csiga (kis) csoportjainak 25-25 főben meghatározott létszámát 

20-20%-kal, vagyis 30-30 főre emeli. 

21.  02. 

21. 
A helyi 

szavazatszámláló 

bizottságok 

tagjainak 

szavazókörönké

nti és 

póttagjainak 

települési szintű 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 

bekezdése alapján - Kakucs községben működő - 

szavazatszámláló bizottsági tagnak és póttagnak az alábbi, 

választójoggal rendelkező személyeket választja meg: 

 

I. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: Általános 

Iskola) tagjának: 

10. Kecskés István Kakucs, Kossuth u. 10/B. 

11. Kucsák Istvánné Kakucs, Rónay Gy. u. 33. 

12. Strupka Borbála Kakucs, Fő u. 220. 

 

II. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: Kökörcsin 

Óvoda) tagjának: 

1. Maczákné Kocsis Györgyi Kakucs, Virág u. 7. 

2. Svébis Mihályné  Kakucs, Gizella u. 24. 

3. Spanyielné Elek Györgyi Kakucs, Rónay Gy. u. 

13. 

 

III. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: 

Egészségház) tagjának: 

1. Liszkai Mária  Kakucs, Fő u. 124.  

2. Csernák Ferencné  Kakucs, Fő u. 120.  

3. Greman Lászlóné  Kakucs, Fő u. 206. 

 

póttagoknak: 

7. Nagy Henrietta  Kakucs, Rónay Gy. u. 

28.  

8. Makai Györgyné  Kakucs, Fő u. 179. 

9. Horváth Andrea  Kakucs, Dózsa Gy. u. 8. 

10. Tóthné Vágány Ildikó Kakucs, Fő u. 218. 



11. Fajka Szilvia   Kakucs, Fő u. 70. 

12. Beliczki Györgyné  Kakucs, Fő u. 106. 

 

pót-póttagoknak: 

1. Simon Ferenc  Kakucs, Monori út 8. 

2. Horváth János  Kakucs, Fecske u. 45. 

szám alatti lakosokat. 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak 

megbízatása a következő általános választásra létrehozott 

bizottság alakuló üléséig tart. 

22.  03. 

06. 
A Kökörcsin 

Óvoda 

bővítésére kiírt 

közbeszerzési 

eljárás 

eredményéről 

1. Kakucs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a „KMOP-4.6.1-11-2012-0041 

azonosító jelű, Kökörcsin Napközi otthonos Óvoda 

fejlesztése Kakucs Községben” című projekt keretében 

kivitelezési munkák elvégzése – tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárásra a General Central Építőipari és 

Kereskedelmi Kft.-től (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 

12.) és a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.-től (6050 

Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 219.) érkezett érvényes 

ajánlat. 

 

2. A Képviselő-testület a PATINA Bt. (2373 Dabas, 

Kölcsey u. 6/A.) ajánlatát - a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) 

pontjára tekintettel - érvénytelennek nyilvánítja, mivel 

a Kft. a részére kiküldött felvilágosítás-kérés ellenére 

sem tisztázta a tényleges tulajdonos személyét illetően 

fennálló ellentmondást. 

 

3. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének 

a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt 

hirdeti ki az ajánlatukban szereplő 47.000.000,-Ft + 

ÁFA kivitelezési összeg elfogadásával. 

 

4.  A Képviselő-testület a következő legkedvezőbb 

ajánlatot tartalmazó ajánlatot tevőnek a General Central 

Építőipari és Kereskedelmi Kft.-t hirdeti ki. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy a GOMÉP Kft. ajánlati 

dokumentációja és ezen határozat figyelembevételével 

kösse meg Kft-vel a kivitelezési szerződést. 

23.  03. 

06. 
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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

24.  03. 

06. 
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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

25.  03. 

06. 
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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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 

26.  03. 

06. 
A Kakucsi A-32 

Postagalambspo

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önszerveződő közösségek,  



rt Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi A-32 Postagalambsport Egyesület  
pályázati kérelmét elfogadva, 

70.000 Ft, azaz Hetvenezer forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő 

közösséget  

a 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

27.  03. 

06. 
A Kakucsi 

Dream Team 

Sportklub 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önszerveződő közösségek,  

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Dream Team Sportklub  
pályázati kérelmét elfogadva, 

50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő 

közösséget  

a 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

28.  03. 

06. 
A Kakucsi 

Fiatalok 

Kakucsért 

Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önszerveződő közösségek,  

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület 
pályázati kérelmét elfogadva, 

100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő 

közösséget  

a 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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 

29.  03. 

06. 
A Kakucsi 

Galamb- és 

Kisállattenyésztő

k 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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

30.  03. 

06. 
A Kakucsi 

Karitász 

Csoport 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önszerveződő közösségek,  

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Karitász Csoport  
pályázati kérelmét elfogadva, 

50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő 

közösséget  

a 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

31.  03. 

06. 
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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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 

32.  03. 

06. 
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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

33.  03. 

06. 
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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 



34.  03. 

06. 
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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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 

35.  03. 

06. 
A KAVICSOK 

Nyugdíjasklub 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önszerveződő közösségek,  

civil szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

KAVICSOK Nyugdíjasklub  
pályázati kérelmét elfogadva, 

50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő 

közösséget  

a 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

36.  03. 

06. 
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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

37.  03. 

06. 
A Mazsorett 

csoport pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önszerveződő közösségek,  

civil szervezetek 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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

38.  03. 

06. 
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 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

39.  03. 

06. 
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, 



112.000 Ft, azaz Egyszáztizenkettő-ezer forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő 

közösséget  

a 2014. évre vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2014. 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. 

40.  03. 

06. 
A Kakucsi 

Gyerekek 

Országjáró Köre 

támogatási 

kérelmével 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Önkormányzat 2014. költségvetésében a civil 

szervezetek támogatására rendelkezésre álló keretből nem 

különít el támogatást a Kakucsi Gyerekek Országjáró Körének, 

hanem javasolja a Szervezetnek, hogy táboroztatás, kirándulás 

esetén egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a Képviselő-

testület felé 

41.  03. 

06. 
 A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda nyári 

zárva tartásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda erre vonatkozó igényét figyelembe 

véve - az Óvoda 2014. évi nyári zárva tartásának időpontját 

július 28-ától (hétfőtől) - augusztus 8-áig (péntekig) szóló 

időtartamban határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az 

Óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb 2014. 

április 21-éig tájékoztassa az Óvodába járó gyermekek szüleit.  

42.  04. 

15. 
Az Óvoda 

pedagógus-

státuszkeretének 

megemeléséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvodában 2014 áprilisától 

kezdődően - határozatlan időre - 1 fő, óvodapedagógus állásra 

vonatkozó státuszbővítést engedélyez, tekintettel arra, hogy az 

Óvoda a státuszemelés révén sem éri el a jogszabály által 

meghatározott pedagógusi létszámot, illetőleg arra, hogy az 

emeléshez kapcsolódó anyagi fedezet - a központi 

költségvetésből - az Óvoda rendelkezésére áll. 

A Testület felhatalmazza Spanyielné Elek Györgyi 

intézményvezetőt a státuszbővítéshez szükséges intézkedések 

megtételére. 

43.  04. 

15. 
 Az 

Önkormányzatr

a vonatkozó 

2013. évre szóló 

belső ellenőrzési 

jelentés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 

az Önkormányzatra vonatkozó, 2013. évre szóló belső ellenőri 

jelentést és a benne foglalt intézkedési tervet az alábbiak 

szerint: 

 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

44.  04. 

15. 
A 2013. évben 

lefolytatott belső 

ellenőrzés 

megállapítására 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. 

évre szóló belső ellenőri jelentésben megfogalmazott 

hiányosságok kiküszöbölése érdekében az alábbiak szerint 

fogadja el a Belső Ellenőrzési Intézkedési Tervet:  



készített 

Intézkedési Terv 

jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület felkéri a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

vezetőjét, hogy a belső ellenőri jelentés II/1. pontjában 

foglaltak figyelembevételével tekintse át az Óvoda 

alkalmazottainak személyi anyagát, intézkedjen a nem 

megfelelő adatok pontosításáról és a szükséges és lehetséges 

korrekciók végrehajtásáról. 

45.  04. 

15. 
A 2013. évi 

önkormányzati 

közbeszerzésekr

ől szóló 

statisztikai 

összegezés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. 

évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzését a határozat 

melléklete szerint elfogadja.  

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 

éves statisztikai összegzésnek a Közbeszerzési Hatósághoz 

történő megküldéséről, valamint a www.kakucs.hu oldalon 

történő közzétételéről. 

46.  04. 

15. 
A 2014. évi 

közbeszerzési 

terv 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület Kakucs Község Önkormányzatának 2014. 

évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

47.  04. 

15. 
A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfennta

rtó Társulás 

Társulási 

Megállapodásáv

al kapcsolatban 

tett 

törvényességi 

észrevétel 

elfogadásáról 

1.  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának 

PEB/030/257-1/2014. számú törvényességi 

felhívásában foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.   

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 

Kormányhivatal törvényességi felhívásában 

foglaltaknak megfelelő Társulási Megállapodást a 

14/2014. (02. 04.) számú határozatával elfogadta. 

 

48.  04. 

15. 
Az Általános 

Iskola 

„Határtalanul” 

Programban 

való részvétele 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Kakucsi Általános Iskola „Határtalanul” Programban 

részt vevő tanulóit 250.000 Ft-tal támogatja. 

A Képviselő-testület a fenti összeggel megemeli az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének támogatási keretét 

az általános tartalék terhére. 

49.  06. 

12. 
Az Ország 

Közepe 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás –  

módosított 

Társulási 

Megállapodásán

ak elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás - 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási 

Megállapodását jelen határozat mellékletének megfelelően. 

(lásd az ülés előterjesztései között!)  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kakucs Község 

Önkormányzatának Polgármesterét az 1. pont szerinti 

módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

50.  06. 

12. 
Az 

Önkormányzat 

2013. évi 

gyermekvédelmi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen 

határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja az 

Önkormányzat 2013. évre vonatkozó gyermekvédelmi 

beszámolóját. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 



51.  06. 

12. 
Nyári napközis 

szolgáltatás 

igénybevételéről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

Kakucsi Általános Iskola igazgatóját nyári napközis tábor 

megszervezésére 2014. július 7. – július 25. között, hétköznapi 

napokon, 7,30-tól - 16 óráig tartó időtartamban.  

A Képviselő-testület a napközis tábor költségeire a 400.000,-

Ft-ot, míg a rászoruló gyermekek étkezési térítési díjának 

fedezésére 200.000,-Ft-ot különít el a 2014. évi 

költségvetésében a pénzmaradvány terhére. 

52.  06. 

12. 
 A Falunap 

költségeire 

betervezett 

összeg 

megemeléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 

a Társadalmi és Kulturális Bizottság javaslatát a 2014. évi 

Falunap programjára és költségeire vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben a Falunap 

költségeire betervezett 1.531.000,-Ft-ot megemeli 469.000,-Ft-

tal a pénzmaradvány terhére. 

53.  06. 

12. 
A Mazsorett 

csoport pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

Mazsorett csoportot a 37/2014. (03. 06.) számú Kt. 

Határozatban jóváhagyott támogatáson felül további 50.000 Ft 

összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 2014. 

évre vonatkozóan, fellépőruha vásárlásának költségeihez 

történő hozzájárulás céljából a 2014. évi pénzmaradvány 

terhére. 

 

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. 

54.  06. 

12. 
Az Egészségház 

részleges belső és 

külső 

felújításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Kakucs, Fő u. 156/D. szám alatti, önkormányzati 

tulajdonban lévő Egészségház részleges belső és külső 

felújítási munkálatainak elvégzésére - a 2014. évi 

költségvetésben ezen célra elkülönített 10.114.000 Ft összegű 

keret terhére, és a jelen határozatot magában foglaló 

jegyzőkönyv mellékletében szereplő költségvetési kiírás 

figyelembevételével - a Trébely Kft.-t (1163 Budapest, 

Lucfenyő u. 19., adószám: 120335865-2-42, képviseli: 

Mészáros Zsolt Endre) bízza meg a cég 2014. május 12-én 

benyújtott ajánlata alapján.  

Az elfogadott ajánlat szerint az Egészségház belső 

felújításának vállalkozói díja: nettó 4.230.597 Ft és 27%-os 

ÁFA: 1.142.261 Ft, azaz bruttó: 5.372.858 Ft, illetve az 

Egészségház külső felújításának vállalkozói díja: nettó 

3.276.253 Ft és 27%-os ÁFA: 884.588 Ft, azaz bruttó: 

4.160.841 Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a Trébely Kft.-

vel kösse meg az Egészségház részleges belső és külső 

felújítására vonatkozó kivitelezési vállalkozói szerződést. 

55.  06. Kitüntető díjak Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 



12. odaítélésével 

kapcsolatban 

döntés titkos 

szavazásról 

hogy a „Kakucsért Érdemérem” és a „Kakucs Díszpolgára” 

Kitüntető Díjakra benyújtott javaslatokról titkos szavazással 

dönt. 

56.  06. 

12. 
Beliczki 

Györgyné 

„Kakucsért 

Érdemérem” 

Kitüntető Díjban 

való 

részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy 2014. évben 

Beliczki Györgynét  

(született: Pribék Mária) 

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban részesíti  

a község társadalmi életében való kiemelkedő tevékenysége 

elismerése érdekében. 

A díj átadására a 2014. évi falunapi rendezvényen kerül sor. 

57.  06. 

12. 
Kucsák Istvánné 

„Kakucsért 

Érdemérem” 

Kitüntető Díjban 

való 

részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy 2014. évben 

Kucsák Istvánnét 

(született: Rizmajer Julianna) 

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban részesíti  

az egészségügy területén kifejtett kiemelkedő tevékenységének 

elismerése érdekében. 

A díj átadására a 2014. évi falunapi rendezvényen kerül sor 

58.  06. 

12. 
Tóth Mihályné 

„Kakucsért 

Érdemérem” 

Kitüntető Díjban 

való 

részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy 2014. évben 

Tóth Mihálynét 

(született: Tóth Mária) 

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban részesíti  

a község társadalmi életében való kiemelkedő tevékenysége 

elismerése érdekében. 

A díj átadására a 2014. évi falunapi rendezvényen kerül sor. 

59.  06. 

12. 
Csernák Jánosné 

„Kakucs 

Díszpolgára” 

Kitüntető Díjban 

való 

részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy 2014. évben 

„Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető címet adományoz kiemelkedő társadalmi 

tevékenysége elismeréseként: 

Csernák Jánosné 

helyi lakosnak, aki munkássága során 

Kakucsért kiemelkedően dolgozott és  

hozzájárult a község szellemi, kulturális értékeinek 

növeléséhez. 

A díj átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség keretében 

kerül sor. 

60.  06. 

12. 
„Kakucs 

Díszpolgára” 

Kitüntető Díjjal 

kapcsolatos 

döntés 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a titkos 

szavazás eredményeképpen dönt arról, hogy 2014. évben ….. 

helyi lakos részére nem adományozható „Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető Díj. 

61.  07. 

03. 
A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda által a 2013/14-es nevelési évről 

készített beszámolót. 



62.  07. 

03. 
 Az Óvodába és 

a Konyhába új 

ajtó és 

szagelszívó 

berendezés 

beépítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a 2014. év nyarán megvalósuló óvodabővítés során 

a község óvodaépületében az óvodai rész és a főzőkonyha 

között lévő egyik tálalóablak helyére egy új ajtó, valamint a 

konyhán felszerelt szagelszívó készülék helyett egy új, 

korszerű - az óvoda és a konyha dolgozóinak igényét kielégítő 

- szagelszívó berendezés kerüljön beépítésre maximum 

összesen 700.000 Ft értékben a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

tartalékkerete terhére. 

2. A Képviselő-testület megbízza az óvodavezető asszonyt az 

1. pontban nevezett termékek megrendelésével és 

beépíttetésével. 

63.  07. 

03. 
Az Egészségház 

felújításával 

kapcsolatban 

további 

munkálatok 

elvégzéséhez 

való 

hozzájárulásról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az Egészségház 2014. év nyarán megvalósuló 

felújítása, karbantartása keretében - a korábban a Trébely Kft.-

vel szerződésben rögzített munkálatokon felül - felújíttatja az 

épület elektromos, víz-, és lefolyóvezetékezését is, valamint 

hozzájárul, hogy az épület északi és nyugati oldalát körülölelő 

parkolórész kiépítésével egyidejűleg az ingatlan melletti 

háziorvosi parkolórész is - szintbehozással az Egészségház 

parkolójával - felújításra kerüljön. 

2. A Képviselő-testület egyúttal dönt arról, hogy az 

Egészségház és környezete teljes felújításának költségére - a 

2014. évi költségvetésében elkülönített 10.114.000 Ft-on felül 

-  további 4.886.000 Ft-ot biztosít a pénzmaradvány terhére, 

vagyis mindösszesen maximum bruttó 15.000.000 Ft-ot. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat, 

hogy a 2. pontban biztosított keret terhére megbízási 

szerződéseket kössön az 1. pontban meghatározott munkálatok 

elvégzésére. 

64.  07. 

24. 
A Kökörcsin 

Óvoda 

eszközbeszerzésér

e kiírt 

közbeszerzési 

eljárás 

eredményéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a „KMOP-4.6.1-11-2012-0041 azonosító 

jelű, Kökörcsin Napközi otthonos Óvoda fejlesztése Kakucs 

Községben” című projekt keretében óvodai eszközök 

beszerzése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásra az S-TÉR 

Kft.-től (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) és a HOR Zrt.-től 

(1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.) érkezett érvényes ajánlat. 

 

A Képviselő-testület az első rész (beltéri játszóeszközök 

beszerzése) tekintetében mind az S-TÉR Kft., mind a HOR 

Zrt. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, ajánlattevőket pedig 

alkalmasnak, míg a második rész (kültéri játszóeszközök 

beszerzése) tekintetében az S-TÉR Kft. ajánlatát nyilvánítja 

érvényesnek, ajánlattevőt pedig alkalmasnak, illetőleg a Kbt. 

74. §  (1) bekezdés e) pontja alapján a HOR Zrt. ajánlatát 

érvénytelennek nyilvánítja, mivel ajánlattevő nem csatolta a 

hiánypótlási felszólítás ellenére sem a vonatkozó 

nyilatkozatokat. 

 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek 



nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az első rész (beltéri 

játszóeszközök beszerzése) tekintetében a HOR Zrt. 

ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlatukban szereplő 6.329.350 Ft 

+ ÁFA összeg elfogadásával, míg a második rész (kültéri 

játszóeszközök beszerzése) tekintetében az eljárás 

nyertesének a S-TÉR Kft.-t hirdeti ki az ajánlatukban 

szereplő 9.704.805 Ft + ÁFA összeg elfogadásával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy ezen határozatban foglaltak alapján az S-

TÉR Kft.-vel és a HOR Zrt.-vel - az ajánlati dokumentációik 

figyelembevételével - kösse meg az eszközbeszerzésekre 

vonatkozó szerződéseket. 

65.  07. 

24. 
A 

hulladékszállítás

i tevékenység 

végzéséhez 

szükséges 

környezetvédelm

i engedélyek 

elkészítésére és a 

környezetvédelm

i szolgáltatás 

elvégzésére tett 

ajánlatok 

elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a Green Fragment Kft. (1037 Budapest, Zúzmara u. 

4. fszt. 1.) képviseletében Brenkusné Balogh Anikó okleveles 

vegyész és környezetvédelmi szakmérnök által - a 

hulladékszállítási tevékenység végzéséhez szükséges 

környezetvédelmi engedélyek elkészítésére és a 

környezetvédelmi szolgáltatás elvégzésére - tett ajánlatokat, 

amennyiben Csévharaszt Önkormányzata is egyetért az 

ajánlatokban foglaltakkal. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért az ajánlatban szereplő 

költségek összegével, s a környezetvédelmi engedélyek 

elkészítésére vonatkozóan egyösszegben a kalkulált összeg 

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

környezetvédelmi szolgáltatás elvégzésének díjára havonta 

7.500 Ft-ot határoz meg, továbbá hozzájárul, hogy a 

mindenkori költségvetésből megfizetésre kerüljön a 

környezetvédelmi hatóságok által előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítésére 10.000 Ft adatlapfajtánként. 

 

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

Önkormányzat költségvetésében elkülöníti, a 2014. évben 

kifizetendő összegeket a pénzmaradvány terhére határozza 

meg.  

 

4. A Testület hozzájárul a Kakucs Község Önkormányzata 

részéről felmerülő költségeknek a CSÉV-KA Kft. (2212 

Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B.) részére történő 

rendelkezésre bocsátásához.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István 

polgármester urat, hogy az Önkormányzat, illetőleg a CSÉV-

KA Kft. részéről a vonatkozó szerződéseket megkösse.  

66.  07. 

24. 
A Kakucs 460 

hrsz-ú ingatlan 

értékesítésére 

vonatkozó 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a Berotel Networks Kft. (1188 Budapest, Szélső u. 

51.) által a Kakucs 460 helyrajzi számú, önkormányzati 

tulajdonú ingatlan megvásárlására tett vételi ajánlatot. 



ajánlat 

elfogadásáról 

 

 

 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételi árát bruttó 3.000.000 

Ft-ban határozza meg. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Szalay István 

polgármester urat, hogy az Önkormányzat nevében megkösse 

az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést 

67.  07. 

24. 
Az Egészségház 

belső és külső 

felújításával 

kapcsolatos 

műszaki 

ellenőrzési 

tevékenységre 

vonatkozó 

megbízási 

szerződés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Szalay István polgármester az Önkormányzat 

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

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

Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, Fő utca 156/C-D. 

szám alatt lévő Egészségház belső és külső felújításával 

kapcsolatos műszaki ellenőrzési tevékenységre vonatkozóan az 

alábbi megbízási szerződést:  

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

68.  07. 

24. 
Külterületi 

szántó 

ingatlanok 

megvásárlásához 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

- Kakucs, 0182/17. hrsz-ú, 1008 m2 területű, szántó 

művelési ágú és a 

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

művelési ágú  

külterületi ingatlanok tulajdonosa felé - a nevezett 

ingatlanoknak az Önkormányzat részére történő megvásárlása 

érdekében - ajánlatot tesz 400 Ft/m
2
 vételár 

figyelembevételével. 

A Képviselő-testület az ingatlanok megvásárlása esetén az 

ingatlanok vételárát, a 805.200 Ft-ot az Önkormányzat 

költségvetésében a pénzmaradvány terhére elkülöníti. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Szalay István polgármestert, hogy az ingatlanok 

megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést az 

Önkormányzat nevében megkösse, és 

- Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet az ingatlanok 

megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződések 

elkészítésével és ellenjegyzésével. 

69.  07. 

24. 
A Kakucs 1266 

hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséhez 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonában álló, Kakucs, 1266 hrsz-

ú, 800 m
2
 területű, kivett, beépítetlen terület Csernák Zoltán, 

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

általa kijelölt személy(ek) részére történő elidegenítéséhez 

hozzájárul azzal, hogy az ingatlan bruttó vételi árát 2.000.000 

Ft-ban határozza meg, mely összeg tartalmazza a 

közműkiépítés költségeit is. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Szalay István polgármestert, hogy az ingatlan 

elidegenítésére vonatkozó szerződést az Önkormányzat 

nevében megkösse, és 

Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet az ingatlan elidegenítésére 



vonatkozó szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével. 

70.  07. 

24. 
A Kakucs, 

Székesi úti 

lakóparkban 

lévő 1 db 

ingatlan 

értékesítéséhez 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonában álló, Kakucs, 1214. hrsz-

től – 1314. hrsz-ig terjedő, kivett, beépítetlen terület művelési 

ágú ingatlanokból az általa kiválasztásra kerülő 1 db 

ingatlannak Csernák Zoltán, 2371 Dabas, Mánteleki út 420/19. 

szám alatti lakos, vagy az általa kijelölt személy(ek) részére 

történő elidegenítéséhez hozzájárul azzal, hogy az ingatlan 

bruttó vételi árát 2.000.000 Ft-ban határozza meg, mely összeg 

tartalmazza a közműkiépítés költségeit is. 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Szalay István polgármestert, hogy az ingatlan 

elidegenítésére vonatkozó szerződést az Önkormányzat 

nevében megkösse, és 

Dr. Kucsera Sebestyén ügyvédet az ingatlan elidegenítésére 

vonatkozó szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével. 

71.  07. 

24. 
Kisértékű 

tárgyieszközök 

beszerzéséhez 

történő 

hozzájárulásról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a község rendezvényei, ünnepségei 

megörökítésének céljából az Önkormányzat egy digitális 

kamerát vásároljon maximum bruttó 100.000 Ft összeghatárig 

a 2014. évi költségvetés pénzmaradványának terhére. 

 

2. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Dabasi Rendőrkapitányság kakucsi körzeti 

megbízottja, Varga László munkájának megkönnyítése 

érdekében az Önkormányzat egy hordozható számítógépet 

vásároljon maximum bruttó 100.000 Ft összeghatárig a 2014. 

évi költségvetés pénzmaradványának terhére. 

A Testület továbbá dönt arról, hogy a számítógép az 

Önkormányzat tulajdonában marad, azonban kizárólagos 

használója Varga László lesz, akinek a számítógépet az 

Önkormányzat használatába vissza kell szolgáltatnia abban az 

esetben, ha Kakucs községben a körzeti megbízotti szolgálata 

esetlegesen megszűnik. 

 

3. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az esküvői szertartások lebonyolításához az 

Önkormányzat 4 db háttámla nélküli széket (puffot) 

vásároljon maximum bruttó 100.000 Ft összeghatárig a 2014. 

évi költségvetés pénzmaradványának terhére. 

72.  07. 

24. 
A Polgármesteri 

Hivatal 

informatikai 

biztonsági 

feladatainak 

ellátására kötött 

szerződés 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal elektronikus információs rendszerének 

biztonsági szintbe és osztályba való besorolására, az 

informatikai biztonsági szabályzat elkészítésére, valamint a 

NEIH felé történő adminisztratív feladatok elvégzésében való 

közreműködésre 130.000 Ft + ÁFA összeget különít el a 2014. 

évi költségvetésben a pénzmaradvány terhére és jóváhagyja az 

informatikai feladatok ellátására a Polgármesteri Hivatal által 

az Integrit-IT Kft.-vel megkötött szerződést, valamint az 

állami és önkormányzati szervek elektronikus 



információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben foglalt 

feladatok folyamatos ellátására vonatkozó szolgáltatási 

szerződést. 

73.  07. 

24. 
A Polgármesteri 

Hivatal 

Informatikai 

Biztonsági 

Szabályzatának 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a jelen 

határozat mellékletében foglalt tartalom szerint - jóváhagyja a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzatát. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

74.  07. 

24. 
Az Általános 

Iskola udvari 

játékcseréjéhez 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Kakucsi Általános Iskola udvari játékainak cseréjéhez 

89.000 Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének pénzmaradványa terhére. 

75.  07. 

24. 
A Dózsa György 

utcai 

szennyvízátemel

ő felújításával 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Kakucs, Dózsa György utcai szennyvízátemelő-mű 

gépészetének felújítására a DAKÖV Kft. által benyújtott 

költségvetés figyelembevételével 990.000 Ft-ot különít el az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az ivóvíz- és 

szennyvízhálózat bérleti díja terhére. 

76.  08. 

01. 
A Kakucs 

036/33. hrsz-ú 

ingatlan 

értékesítésével 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 

az Opera Investment Consulting Kft. (1124 Budapest, Csörsz 

utca 41.) ajánlatát, melyben vételi ajánlatot tett az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, 036/33. hrsz-ú, 

15000 m
2
 területű, jelenleg szántó művelési ágú, azonban a 

község Településszerkezeti Tervében GKSZ-2 övezeti 

besorolású ingatlan megvásárlására nettó 800,-Ft/m
2
 áron, 

mindösszesen:  12.000.000,-Ft + ÁFA összegért egy cca. 500 

kW teljesítményű naperőmű létrehozásának céljából azzal, 

hogy a végleges adásvételi szerződés megkötése és a tervezett 

létesítmény megvalósítása előtt a terület művelésből történő 

kivonása, átminősítése szükséges. Ezen eljárás költsége a vevő 

feladata, melyhez az Önkormányzat minden szükséges 

hozzájárulást megad, továbbá az eljárás lebonyolításának 

költségei a vevőt terhelik. 

 

A Testület meghatalmazza Szalay István polgármestert, hogy a 

fentiek figyelembevételével az Önkormányzat nevében a Kft.-

vel, vagy általa kijelölt szervezettel előszerződést kössön, majd 

megkösse a végleges adásvételi szerződést. 

77.  08. 

01. 
A Derényi utca 

aszfaltburkolatá

nak felújításáról 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Derényi utca aszfaltburkolata 

felújításra kerüljön, melynek költségeire az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 1.466.850 

Ft-ot különít el a pénzmaradvány terhére.  

A Testület felhatalmazza Szalay István polgármestert, hogy az 

1.) pontban szereplő beruházás megvalósítása érdekében kösse 

meg a CROP-HARVESTING Kft.-vel  a kivitelezési 

vállalkozási szerződést. 

78.  08. A Temető utca, Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 



01. Sastelep 

területén 

közvilágítási 

lámpatestek 

kihelyezéséről 

hogy a Temető utca, Sastelep területére további 3 db 

közvilágítási lámpatest kihelyezésre kerüljön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy a munkálatok elvégzésével az AL-KAT 

Villanyszerelés és Szakbolt Betéti Társaságot (2365 Inárcs, 

Arany János utca 2.) bízza meg, maximum 100.000 

Ft/lámpatest egységáron. 

A Képviselő-testület a költségek fedezésére az Önkormányzat 

2014. évi költségvetésében 300.000 Ft-ot különít el a 

pénzmaradvány terhére. 

79.  08. 

01. 
A Helyi 

Választási 

Bizottság 

tagjainak és 

póttagjainak 

megválasztásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-

ában kapott jogkörében eljárva a Kakucsi Helyi Választási 

Bizottságba az alábbi személyeket választja meg: 

tagnak:   

Csernák Jánosné,  Kakucs, Kossuth L. u. 10/A. 

Kucsera Jánosné,  Kakucs, Fecske u. 1. 

Lovas Istvánné,   Kakucs, Ibolya u. 2/A. 

póttagnak:   

Hegyiné Kovács Margit, Kakucs, Fecske u. 55. 

Prohászka Csabáné,  Kakucs, Fő utca 144. 

szám alatti lakosokat. 

A Képviselő-testület egyúttal dönt arról, hogy a helyi 

választási bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról szóló 

73/2010. (08. 12.) sz. Kt. Határozat az új választási bizottság 

alakuló ülése napján hatályát veszíti. 

80.  09. 

12.  
Az 

Önkormányzat 

2014. I. félévi 

költségvetési 

beszámolójáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolóját 

572.126.564,-Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal, 

206.084.433,-Ft összegű teljesített bevétellel, 

197.119.052,-Ft összegű teljesített kiadással,  

32.885.057,-Ft önkormányzati, 

158.378,- Ft polgármesteri hivatali és 

3.534.981,- Ft óvodai záró pénzkészlettel 

elfogadja 

81.  09. 

12.  
Az 

Önkormányzat 

2014. évi 

költségvetési 

előirányzatainak 

1. módosításáról 
 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetése 1. módosításához a 

2014. június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-

módosítást: 

 

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

82.  09. 

12.  
A 

Kakucsi 

Nemzetiségi 

Szavazatszámlál

ó Bizottság 

tagjainak 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a Kakucs 

községi 800. számú nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló 

Bizottságába az alábbi személyeket választja meg: 

Tagnak: 



megválasztásáról 1. Kárpáti Jánosné  Kakucs, Fecske utca 17.  

2. Horváth Györgyné  Kakucs, Malomkert utca 8.  

3. Tóthné Vágány Ildikó Kakucs, Fő utca 218. 

Póttagnak: 

4. Oláhné Tóth Borbála Kakucs, Fő utca 216. 

5. Horváth Andrea  Kakucs, Dózsa György utca 8. 

szám alatti lakosokat. 

83.  09. 

12.  
A 

Szavazatszámlál

ó Bizottságok új 

tagjának, 

póttagjainak 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a Kakucs 

községi Szavazatszámláló Bizottságok megüresedett tagi, 

póttagi helyeinek betöltésére az alábbi személyeket választja 

meg: 

a) a II. számú Szavazatszámláló Bizottság (helye: 

Kökörcsin Óvoda) tagjának: 

4. Tóth Mihályné Kakucs, Fő utca 218. 

b) települési szintű póttagnak: 

1. Béki Jánosné Kakucs, Dózsa György utca 16/A. 

2. Pucsinszki Péterné Kakucs, Rónay György utca 53. 

3. Fajka Szilvia  Kakucs, Fő utca 70. 

4. Bobák Beáta   Kakucs, Fecske utca 30/A. 

szám alatti lakosokat. 

84.  09. 

12.  
A 

Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda 

maximális 

csoportlétszáma 

megemelésének 

engedélyezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) 

bekezdése alapján, figyelemmel a törvény 4. mellékletében 

foglaltakra - engedélyezi, hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvoda a 

2014/15. nevelési évben valamennyi csoport esetén a 

maximális 25 fős gyermeklétszámtól maximum 20 százalékkal 

eltérhessen. 

85.  09. 

12.  
A Polgármesteri 

Hivatal és az 

Óvoda közötti 

munka- és 

feladatmegosztás 

rendjéről szóló 

megállapodás 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy jelen határozat mellékletének megfelelő tartalommal 

jóváhagyja a Kakucsi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda, mint önállóan működő 

költségvetési szerv közötti, a munka- és feladatmegosztás 

rendjéről szóló megállapodást.  

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

86.  09. 

12.  
A Bursa 

Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendsz

erhez 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 2015. évi pályázati 

fordulójához. 



2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére 

kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2015. 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 

2015. 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.  

87.  09. 

12.  
Az 

Önkormányzat 

2013. évi – 

átdolgozott - 

gyermekvédelmi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon 

kívül helyezi a tárgyra vonatkozóan meghozott 50/2014. (06. 

12.) számú Határozatát, s egyúttal a jelen határozat 

mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja az 

Önkormányzat 2013. évre vonatkozó gyermekvédelmi 

beszámolóját. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

88.  09. 

12.  
Mentőaut

ó vásárlásához 

történő 

támogatási 

kérelemről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Regnum-M Bt. (székhely: 2370 Dabas, Lakos 

dr. utca 30.) megkeresését és úgy dönt, hogy anyagi lehetőség 

hiányában az Önkormányzatnak nem áll módjában támogatást 

nyújtani - a dabasi és Dabas környéki települések 

rendezvényeinek biztosítására és a lakosság szolgálatára 

használandó - mentőautó megvásárlásához- 

89.  09. 

12.  
A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda 

2014/2015. évi 

munkatervének 

véleményezésérő

l 

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.) 2014/15. évi munkatervét megismerte, 

megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért. 

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

90.  09. 

12.  
„Az OKÖT 

hulladékgazdálk

odási 

rendszerének 

fejlesztése 

eszközbeszerzése

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „A KEOP-1.1.1/C/13/2013-0028 számú, „Az 

OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című projektüzemeltetési koncepció 

elfogadása című előterjesztést és a következő határozatot 

hozza: 



kkel” című 

projektüzemeltet

ési koncepció 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata a KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0028 pályázat megvalósítását támogatja. A KEOP-1.1.1/C/13 

pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági 

Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. 

pont alapján ezúton igazolja, hogy a Társulás által az 

üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és az MT-

ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, 

továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót 

ismerik és elfogadják. 

91.  09. 

12.  
Kakucs 

közműves 

ivóvízellátó 

rendszer gördülő 

fejlesztési 

tervének 

elkészítése 

tárgyában 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. 

§-ában foglaltakra figyelemmel - felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési 

szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke 

Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), bízza meg, hogy 

a 

- Kakucs közműves ivóvízellátó rendszer 

megnevezésű, 

- KKCS-IV rövid kódú, 

- 11-32230-1-001-00-03 MEKH azonosító kódú 

- Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a MEKH VK 

1/2014 számú ajánlásában előírt tartalommal - legkésőbb - 

2014. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa 

be a MEKH-hez. 

92.  09. 

12. 
Kakucs 

közműves 

szennyvízelvezet

ő rendszer 

gördülő 

fejlesztési 

tervének 

elkészítése 

tárgyában 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. 

§-ában foglaltakra figyelemmel - felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési 

szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke 

Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), bízza meg, hogy 

a 

- Kakucs közműves szennyvízelvezető rendszer 

megnevezésű, 

- KKCS-SZV rövid kódú, 

- 22-32230-1-001-00-14 MEKH azonosító kódú 

- Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a MEKH VK 

1/2014 számú ajánlásában előírt tartalommal - legkésőbb - 

2014. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa 

be a MEKH-hez. 

93.  09. 

12. 
Kakucs-

Újhartyán 

közműves 

szennyvíztisztító 

rendszer gördülő 

fejlesztési 

tervének 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. 

§-ában foglaltakra figyelemmel - felhatalmazza Szalay István 

polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési 

szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke 

Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), bízza meg, hogy 

a 



elkészítése 

tárgyában 

- Kakucs-Újhartyán közműves szennyvíztisztító 

rendszer megnevezésű, 

- UJHRT-SZVT rövid kódú, 

- 23-06293-2-001-00-07 MEKH azonosító kódú, 

- Kakucs Község Önkormányzata és Újhartyán 

Város Önkormányzata ellátási felelősségében 

lévő 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a MEKH VK 

1/2014 számú ajánlásában előírt tartalommal - legkésőbb - 

2014. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa 

be a MEKH-hez. 

94.  09. 

12. 
A Kakucs 578/3. 

hrsz-ú 

ingatlanon lévő 

terhek törlésére 

vonatkozó 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat, mint jogosult részéről hozzájárul a Fajt Csaba, 

2366 Kakucs, Gizella utca 88. szám alatti lakos tulajdonában 

lévő Kakucs 578/3. hrsz-ú, 774 m2 területű, beépítetlen terület 

művelési ágú belterületi ingatlanon lévő alábbi terhek 

törléséhez: 

- beépítési kötelezettség öt éves időtartamra (2001-ben 

lejárt), 

- ennek biztosítására kikötött elidegenítési tilalom, 

- visszavásárlási jog öt éves időtartamra (2001-ben 

lejárt), 

ennek biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési 

tilalom. 

95.  10. 

03. 
A szociális célú 

tűzifavásárlásho

z kapcsolódó 

önerő 

elkülönítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy 166 m
3 

mennyiségű kemény lombos fafajtájú 

tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be „a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló” szóló 

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

A tűzifavásárlás bruttó összköltsége: 3.162.300 Ft.  

A vásárlás forrásösszetétele:  

- állami támogatás: 2.951.480 Ft  

- saját forrás: 210.820 Ft.  
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 

pontban megjelölt 166 m
3
 mennyiségű tűzifa vásárlásához 

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

költségvetésében az általános tartalék előirányzat terhére.  

96.  10. 

03. 
A Könyvtár 

gépészeti és 

belső-külső 

felújítására 

vonatkozóan  

pénzösszeg 

költségvetésben 

történő 

elkülönítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Rónay György 

Könyvtár és Közösségi Ház gépészeti és belső-külső felújítási 

befejező munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a JSP 97. 

Kft. (2366 Kakucs, Fő u. 11.) által benyújtott bruttó 4.270.715 

Ft összegű költségvetést és a Kft. által a munkálatok 

ellenértékének kiegyenlítése érdekében kiállított számlát 

elfogadja. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt összeget az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a pénzmaradvány 

terhére elkülöníti. 

97.  10. Az 1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 



03. Egészségházba 

új bútorok 

vásárlására 

vonatkozóan  

pénzösszeg 

költségvetésben 

történő 

elkülönítéséről 

utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy Szalay István polgármester 

úr - az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, Fő utca 

156/D. szám alatt lévő, belülről újonnan felújított Egészségház 

fogorvosi és gyermekorvosi rendelőjébe, valamint védőnői 

tanácsadójába – 2013. szeptember 23-án megrendelte az 

előterjesztésben szereplő új bútorok 2014. október 31-éig 

történő elkészíttetését és helyszínre szállíttatását László Attila, 

5121 Jászjákóhalma, Rákóczi út 25/A. szám alatti 

bútorasztalos vállalkozótól, bruttó 1.498.600 Ft ellenében. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt összeget az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a pénzmaradvány 

terhére elkülöníti. 

98.  10. 

03. 
A Sportépület 

belső felújítására 

vonatkozóan  

pénzösszeg 

költségvetésben 

történő 

elkülönítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs, 

Székesi út 1. szám alatt lévő Sportépület belső felújítási 

befejező munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a Trébely 

Szolgáltatói Kft.  (székhely: 1163 Budapest, Lucfenyő u. 19.) 

által benyújtott bruttó 1.378.561 Ft összegű költségvetést és a 

Kft. által a munkálatok ellenértékének kiegyenlítése érdekében 

kiállított számlát elfogadja. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt összeget az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a pénzmaradvány 

terhére elkülöníti. 

99.  10. 

27. 
Az 

Alpolgármester 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

javaslatára – nyilvános ülésen, titkos szavazással –  

Nagy Pál, 2366 Kakucs, Rónay György utca 28. szám alatti 

lakos, képviselő-testületi tagot Kakucs község társadalmi 

megbízatású alpolgármesterének választja. 

100.  10. 

27. 
A Polgármester 

illetményének, 

költségtérítéséne

k 

megállapításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester illetményét - figyelemmel a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontjában, 

valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényben foglalt rendelkezésekre - 2014. október 

12. napjától 448.700.- Ft/hó összegben állapítja meg.  

2. A Képviselő-testület Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester költségtérítését - figyelemmel az Mötv. 71. § 

(6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre - 2014. október 12. 

napjától 67.305.- Ft/hó összegben állapítja meg.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az Alpolgármestert - a 

Polgármester foglalkoztatási jogviszonyában keletkezett 

szerződések, iratok és költségtérítéssel kapcsolatos okiratok - 

Képviselő-testület nevében történő aláírására.   

101.  10. 

27. 
Az 

Alpolgármester 

illetményének, 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testület (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 



költségtérítéséne

k 

meghatározásár

ól 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) - (5) és a 80. § (2) 

bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – a nevezett 

jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - 70%-os 

mértékben, vagyis 157.045 Ft-ban határozza meg. 

 

2. A Képviselő-testület - figyelembe véve, hogy az 

Alpolgármester az Mötv 80. § (2) bekezdésében foglalt jogával 

élve, a Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával a 

részére adható összeg egy meghatározott részéről lemondott, s 

egyúttal nyilatkozatában megjelölte, hogy a részére adható 

tiszteletdíjból havonta 50.000 Ft összegű díjra tart igényt -  

 

Nagy Pál  társadalmi megbízatású Alpolgármester  

tiszteletdíját bruttó 50.000 Ft/hó összegben, 

költségtérítését a tiszteletdíjának 15%-ában, vagyis 7.500 Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

102.  10. 

27. 
A Pénzügyi 

Ellenőrző 

Bizottság 

elnökének és 

tagjainak 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 71. §-ában 

meghatározott Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét és 

tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

Elnöke:    Spanyielné Elek Györgyi

 Képviselő tagja:   Varró Tamás László 

 Nem képviselő tagja:   Maczák János 

103.  10. 

27. 
A Falufejlesztési 

és Közbiztonsági 

Bizottság 

elnökének és 

tagjainak 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 71. §-ában 

meghatározott Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 Elnöke:   Varró Tamás László  

 Képviselő tagja:  Kakucsi-Csernák Zoltán 

 Nem képviselő tagja:  Dr. Körtvélyessy Zsolt 

104.  10. 

27. 
A 

Kulturális és 

Társadalmi 

Bizottság 

elnökének és 

tagjainak 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 71. §-ában 

meghatározott Kulturális és Társadalmi Bizottság elnökét és 

tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 Elnöke:   Tóth Istvánné  

 Képviselő tagja:  Spanyielné Elek Györgyi 

 Nem képviselő tagja:  Csernák Jánosné 

105.  10. 

27. 
A Jogi és 

Szociális 

Bizottság 

elnökének és 

tagjainak 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 71. §-ában 

meghatározott Jogi és Szociális Bizottság elnökét és tagjait az 

alábbiak szerint választja meg: 

 Elnöke:   Kakucsi-Csernák Zoltán 

 Képviselő tagja:  Horváth Zoltán 

  Nem képviselő tagja:  Marton Ilona 

106.  10. 

27. 
A Sport- és 

Ifjúsági 

Bizottság 

elnökének és 

tagjainak 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 71. §-ában 

meghatározott Sport- és Ifjúsági Bizottság elnökét és tagjait 

az alábbiak szerint választja meg: 

 Elnöke:    Horváth Zoltán  



megválasztásáról  Képviselő tagja:   Tóth Istvánné  

 Nem képviselő tagja:   Sallai Pál 

107.  10. 

27. 
A leköszönő 

Polgármester Úr 

végkielégítésére 

és 

szabadságmegvá

ltására 

kifizetendő 

összeg 

tudomásulvételé

ről 

1. Kakucs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy Szalay István leköszönő Polgármester 

Úr foglalkoztatási jogviszonya 2014. október 12. napjával 

történő megszűnését követő munkajogi intézkedések 

költségvetési kihatásai az alábbiak:  

- a végkielégítés összege járulékokkal:  

 1.620.012.- Ft  

- a szabadság megváltás összege járulékokkal:  

 3.338.206.- Ft 

- mindösszesen kifizetendő összeg járulékokkal: 

 4.958.218.- Ft. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott 

munkajogi intézkedések költségvetési fedezetét a 2014. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

108.  10. 

27. 
Döntés a 

leköszönő 

Polgármester Úr 

jutalmazási 

lehetőségének 

elutasításáról 

Kakucs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem 

támogatja, hogy Szalay István leköszönő Polgármester Úr 1, 2, 

vagy 3 havi illetményének megfelelő külön juttatásban 

részesüljön. 

109.  10. 

27. 
A települési 

hulladékgazdálk

odási 

közszolgáltatást 

végző CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

Társasági 

Szerződésének 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Képviselő-testület által a 114/2013. (12. 

12.) Határozattal elfogadott: CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének 3. pontja – a 

polgármester személyének változása miatt – az alábbiak 

szerint kerüljön módosításra: 

 

„3. A társaság alapítói:  

Csévharaszt Község Önkormányzata 

Statisztikai számjele: 15734642-8411-321-13 

Adószáma: 15734642-2-13 

Székhelye: 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B 

Képviseli: Mocsáry Balázs Dénes polgármester 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

Statisztikai számjele: 15441269-8411-325-13 

Adószáma: 15441269-2-13 

Székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

Képviseli: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester” 

110.  10. 

27. 
Hozzájárulás a 

CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

által kötendő 

bérleti szerződés 

aláírásához 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Hev-Hor Szolgáltató Bt.-vel - a CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. tevékenységének ellátásához szükséges 

eszközök és gépjárművek bérletére vonatkozó - bérleti 

szerződést Kakucs Község Önkormányzata, mint a CSÉV-KA 

Kft. tagja képviseletében Dr. Kendéné Toma Mária 

Polgármester Asszony megkösse és aláírja.  

111.  10. 

30. 
Felső-

Homokhátság 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 



Vidékfejlesztési 

Egyesület 

részére 

készfizető 

kezesség 

vállalásáról 

tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület és az Örkény és Vidéke 

Takarékszövetkezet Örkényi Fiókja közötti, - összesen 

20.879.293 Ft összegű - forgóeszköz hitelszerződés újbóli 

megkötésével.  

A hitelszerződés megkötéséhez Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete készfizető kezességet 

vállal a KSH 2011. évi nyilvántartásában szereplő 2692 főre 

jutó lakosságarányos összeg erejéig – 1.079.162 Ft összegben. 

112.  10. 

30 
A Magyar Állam 

tulajdonát 

képező kakucsi 

500. hrsz-ú 

ingatlan 

ingyenes 

önkormányzati 

tulajdonba 

adásának 

kérelmezéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában 

foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 

Magyar Állam tulajdonában lévő, Kakucs 500 helyrajzi 

számon felvett, a természetben 2366 Kakucs, Fő utca 86. szám 

alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1190 m
2
 

területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 9., 12. és 17. pontjaiban meghatározott „lakás- és 

helyiséggazdálkodás”, „honvédelem, polgári védelem, 

katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás”, valamint 

„közreműködés a település közbiztonságának biztosításában” 

feladatok ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a 

helyi közbiztonsági feladatokat ellátó körzeti megbízott és a 

helyi faluőrség irodáinak kialakítása, és ezen szervezetek, 

továbbá a helyi közfoglalkoztatottak részére szociális 

helyiségek kialakítása céljára kívánja felhasználni. 

3. Kakucs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba 

adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll – örökségvédelmi, 

természetvédelmi, helyi, Natura 2000 – védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Kakucs 500 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé 

teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Kakucs 500 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

113.  10. 

30 
Az Újhartyán-

Kakucs 

települések 

tulajdonában 

lévő 

szennyvíztisztító-

telep bővítéséhez 

szükséges 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária Polgármester 

Asszonyt, a szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítésére 

irányuló beruházás - Önkormányzatunkat terhelő fizetési 

kötelezettségének rendezése - ügyében vegye fel a kapcsolatot 

Újhartyán Önkormányzatával,  

- ismertesse velük az anyagi lehetőségeinket, s 

kezdeményezze egyezség létrejöttét a pénzügyi 



pénzügyi forrás 

felkutatása 

tárgyában 

kérdések megoldása érdekében, /vagy kérje 

hozzájárulásukat a fizetési halasztásra vonatkozó 

igényünkre, illetve  

- ajánlja fel a szennyvíztisztító telep - Kakucs 

Önkormányzata 1/1-ed arányú tulajdonában lévő - 

területének ½-ed arányú tulajdoni hányadát Újhartyán 

Önkormányzata részére történő megvásárlás céljára. 

2. A Képviselő-testülete továbbá felhatalmazza a Polgármester 

Asszonyt, hogy az 1. pontban foglalt fizetési kötelezettség 

rendezésével kapcsolatban nem jön létre egyezség, keresse 

meg a számlavezető Örkényi Takarékszövetkezetet, s kérjen 

ajánlatot a Takarékszövetkezettől felújítási célú kölcsön, 

illetve likvidhitel folyósítására vonatkozóan. 

114.  11. 

13. 
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. 

115.  11. 

13. 
A Társult 

Önkormányzato

k „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. 

116.  11. 

13. 
A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfennta

rtó 

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.  

117.  11. 

13. 
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. 

118.  11. 

13. 
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. 

119.  11. 

13. 
Ingatlanközvetít

ő 

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. 

120.  11. 

13. 
A Polgármester 

megbízása az 

adásvételi 

szerződések 

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 történő 

aláírására 

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.     

121.  11. 

13. 
Ingatlanközvetít

ési megbízási 

szerződés 

megkötésére tett 

ajánlattétellel 

kapcsolatban 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Grant Plus Kft. (a továbbiakban: Kft.) által 

ingatlanközvetítésre benyújtott megbízási szerződéstervezetet, 

és az abban foglalt „megbízás típusa: kizárólagos” 

meghatározást az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

„A szerződés aláírásától számított 90 napig kizárólagos, mely 

időtartam közös megegyezés esetén további 90 nappal 

meghosszabbítható. 

(Eladó ez idő alatt kizárólag a Grant Plus Kft-t bízza meg az 

ingatlan értékesítésével, sem maga, sem más közvetítő nem 

értékesítheti az ingatlant.)” 

2. A Testület egyúttal felkéri a Kft.-t, hogy a 

szerződéstervezetben jelölje meg az ingatlan megvásárlásának, 

hasznosításának célját - amely nem lehet például: sem 

hulladékhasznosító, sem cementcsomagoló-mű, sem börtön, 

stb. -, mivel a Képviselő-testület a cél ismerete nélkül nem 

kíván dönteni az ingatlanértékesítésre vonatkozó megbízási 

szerződés megkötése tárgyában. 

 

3. A Képviselő-testület továbbá a Kft. ezirányú felvetésére úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat - konkrét indok nélkül - nem 

szándékozik megváltoztatni a Kakucs 036/28. hrsz-ú 

ingatlan GKSZ-2. jelű övezeti besorolását GKSZ-4., vagy 

más jelű besorolási övezetre, tekintettel arra, hogy a besorolás 

megváltoztatásához a Helyi Rendezési Terv és a Helyi Építési 

Szabályzat módosítására van szükség, amely hosszadalmas és 

költséges folyamat. 

122.  11. 

13. 
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 m
2
 

nagyságú, kivett szennyvíztisztító megnevezésű ingatlan ½-ed 

forgalmi értékét m
2
-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. 

123.  11. 

13. 
A „Kakucsi” 

Mazsorett 

Sportegyesület - 

Kakucs - 

névhasználatáho

z 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. 

124.  11. 

25. 
Az 

Önkormányzat 

2014. III. 

negyedévi 

költségvetési 

beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetési 

beszámolóját 

584.805.100,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal, 

376.616.109,- Ft összegű teljesített bevétellel, 

379.424.353,- Ft összegű teljesített kiadással,  

25.081.701,- Ft önkormányzati, 

127.938,- Ft polgármesteri hivatali és 

236.806,- Ft óvodai záró pénzkészlettel  

elfogadja. 

125.  11. 

25. 
Az 

Önkormányzat 

2014. évi 

költségvetési 

előirányzatainak 

2. módosításáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetése 2. módosításához a 

2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra vonatkozó 

előirányzat-módosítást: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

126.  11. 

25. 
Döntés 

kedvezményes 

árú telekvásárlás 

iránti kérelem 

ügyében 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta Gazdag Matild és élettársa: Radics Antal, 

Kakucs, Ságvári utca 33. szám alatti lakosok által a Képviselő-

testülethez címzett beadványt, melyben rossz lakhatási 

körülményeikre való hivatkozással kedvezményes árú telek 

kiutalását kérték, s a tárgyban az alábbi döntéseket hozza:  

 

1./ A Képviselő-testületnek nevezettek kérelmét nem áll 

módjában teljesíteni, mivel a kedvezményes áron értékesítésre 

szánt telkek előtt nincs kiépítve az elektromos hálózat. 

 

2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a tárgyban 

korábban hozott 71/2010. (07. 26.) számú Határozatot, s 

egyúttal úgy dönt, hogy a Temető utcában lévő 796/2., 796/3., 

796/4.,  796/5.,  796/6.,  796/7.,  796/8.,  796/9.,  796/10.,  

796/13.,  és 796/14. hrsz-ú, összesen 11 db önkormányzati 

tulajdonú, beépítetlen lakótelkeket kedvezményes áron fogja 

értékesíteni a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő családok 



részére az utca elektromos hálózatának teljes kiépítését 

követően.  

 

3./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester asszonyt, hogy kérjen árajánlatot az ELMŰ Zrt.-

től a Temető utca elektromos hálózatának szükség szerinti 

bővítésére. 

Határidő:  2015. január 31. 

 

4./ A Képviselő-testület a Temető utcai, értékesítésre szánt 

ingatlanok - kedvezményes összegű - eladási árát és az 

értékesítés feltételeit - az elektromos hálózat teljes kiépítését 

követően - a Falufejlesztési és Közbiztonsági, valamint a Jogi 

és Szociális Bizottságok javaslatainak figyelembevételével 

határozza meg.  

127.  11. 

25. 
A IV. 

Böllérfesztivál 

költségeihez való 

hozzájárulásról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a Kakucson 2015. január 24-én megtartandó IV. 

Gasztronómiai Hagyományőrző Böllérfesztivál költségeihez 

történő hozzájárulásként az Önkormányzat 2015. 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) az 1./ pontban szereplő összegre vonatkozó 

számlákat Kakucs Község Önkormányzata (2366 

Kakucs, Fő utca 20.) nevére és címére kell kiállítani. 

128.  11. 

25. 
A CSÉV-KA 

Kft. 

törzstőkéjének 

megemeléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Csévharaszt Község Önkormányzatával egyetértésben - a 

CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói 

törzstőkéjét 500.000.-Ft-ról 3.000.000.-Ft-ra felemeli, mely 

törzstőkének Kakucs Önkormányzatára eső 50%-os részét, az 

1.500.000,-Ft-ot, költségvetésének általános tartaléka terhére 

biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

Polgármestert a törzstőke-emeléshez kapcsolódó - 

Önkormányzatot érintő - szükséges intézkedések megtételére. 

129.  12. 

01. 
A Kakucs 

036/31. hrsz-ú 

ingatlan 

értékesítési 

árának 

meghatározásár

ól 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 

Lovas Tamás, mint a Tamás és Zsolt Kft. (székhelye: 2724 

Újlengyel, Ady Endre u. 13.) ügyvezetőjének 2014. november 

27-én benyújtott ingatlanvásárlási kérelmét. 

A Képviselő-testület a kérelemben foglaltaknak megfelelően 

hozzájárul, hogy a helyi köztemető és az M5-ös autópálya 

közötti területen lévő, Kakucs 036/31. hrsz-on felvett, 

önkormányzati tulajdonban lévő, 18787 m
2
 területű, szántó 

művelési ágú ingatlant a Kft. megvásárolja az ügyvezető által 

ajánlott 400 Ft/m
2
-es áron, mindösszesen bruttó 7.514.800 Ft-

ért. 

A Képviselő-testület elfogadja a Kft. ajánlatát, miszerint ezen 



csökkentett vételár fejében vállalja, hogy a Kft. a 

szerződéskötés után, legkésőbb 2014. december 31-éig 

áthelyezi székhelyét Újlengyel településről Kakucs községbe, 

továbbá - a vétel időpontjától számított egy éven belül – a 

megvásárolandó ingatlanig saját költségén kiépítteti a 

különböző közműveket, úgymint az elektromos áram, a 

földgáz-, az ivóvíz-, illetve a szennyvízcsatorna-hálózat 

vezetékét.  

A Képviselő-testület a vételár megfizetésének végső 

határidejét: 2015. március 15. napjában állapítja meg azzal, 

hogy az Önkormányzat ezen időpontig tartja fenn a jelen 

határozatban meghatározott 400 Ft/m
2
-es vételárat. 

130.  12. 

01. 
A Ságvári Endre 

utca nevének 

megváltoztatásár

ól 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta 

a kakucsi Ságvári Endre utca nevének megváltoztatására 

irányuló indítványt és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-

ában foglaltak figyelembevételével - az utca lakóinak 

véleményét kikérve - az alábbi döntést hozta: 

1./ A Képviselő-testület Kakucs község 331. és 863. hrsz-ú 

ingatlanaival meghatározott, Ságvári Endre utca elnevezésű 

közterület nevét Arany János utca névre változtatja meg 2014. 

december 4. napjától. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a névváltozás 

miatt a szükséges személyek, szervezetek, hivatalok értesítése 

iránt intézkedjen, a közterület nevének megváltozását a 

közterület-nyilvántartásba vezesse át, továbbá a közterület 

ingatlan-nyilvántartási adatainak átvezetése érdekében az 

ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § 

(5) pontjában meghatározott bejelentést tegye meg. 

131.  12. 

01. 
Az Egészségház 

felújításával 

kapcsolatban 

további 

munkálatok 

elvégzéséhez 

való 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy az Egészségház és környezete felújításának teljes 

költségére (beleértve az új bútorzat megvásárlásának költségét, 

valamint a műszaki ellenőri díjat) - a 2014. évi költségvetésben 

elkülönített 16.752.600 Ft-on felül - további 1.718.554 Ft-ot 

biztosít a dologi kiadások között a pénzmaradvány terhére. 

132.  12. 

01. 
A 

fiókgyógyszertár 

üzemeltetőjének 

változásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi a Gedai Patika Kft. (2365 Inárcs, Széchenyi út 

33.) képviseletében eljáró Dr. Gedai Viktória 

szakgyógyszerész bejelentését, miszerint családi okok miatt - 

előreláthatóan 2015. január 1. napjától - nem kívánja 

üzemeltetni a Kakucsi Fiókgyógyszertárat.  

2. A Képviselő-testület egyúttal támogatja azon szándékában 

az "Ertsey-T és Társa" Gyógyszerforgalmazó Betéti Társaság 

(székhelye: 2367 Újhartyán, Lövölde tér 2/a.) képviselőjét, Dr. 

Sárosi Nándort - hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

engedélyének megérkezését és a Gedai Patika Kft.-vel 

megkötött üzemeltetési szerződés megszüntetését követően - 

üzemeltesse a Kakucs Község Önkormányzata tulajdonában 



lévő, Kakucs 381. hrsz-on felvett, a természetben Kakucs, Fő 

utca 156. alatt található fiókgyógyszertárat.  

3. A Képviselő-testület meghatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármester Asszonyt, hogy az „Ertsey-T és Társa 

Betéti Társaság képviselőjével a fiókgyógyszertár 

üzemeltetéséhez kapcsolódóan a helyiség bérletére vonatkozó 

bérleti szerződést megkösse. 

133.  12. 

18. 
A Társult 

Önkormányzato

k „Együtt” 

Segítőszolgálata 

Társulás 

módosított 

társulási 

megállapodásán

ak elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 

a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata 

Társulásáról szóló megállapodást (módosított, egységes 

szerkezetben). 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

134.  12. 

18. 
A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfennta

rtó Társulás 

költségvetésének 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztés szerint elfogadja a „Háziorvosi Ügyelet” 

Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

 

 

135.  12. 

18. 
A Képviselő-

testület 2015. évi 

munkatervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. 

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: hétfő, vagy csütörtök 

Testületi ülés kezdési időpontja: 16,30 óra, vagy 17 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 Ellenőrző Bizottság 

- Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Kulturális és Társadalmi Bizottság 



- Sport- és Ifjúsági Bizottság 

- Jegyző 

- Munkacsoportok 

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./ február  

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ március 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt pályázatok 

elbírálása; 

2014. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai 

összegzés elfogadása; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

3./ április 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet 

megvitatása és elfogadása; 

Önkormányzat 30 napon túli kintlévőségeiről 

beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ május 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 



Kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ június 

Nyári napközis szolgáltatás igénybevételéről; 

Tájékoztató a település közbiztonságáról; 

Rendőrségi beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

6./ július 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolójának 

megtárgyalása; 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ szeptember 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. I. félévi 

költségvetési beszámolójának megvitatása és 

elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda maximális 

csoportlétszáma megemelésének 

engedélyezéséről; 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2015/2016. évi 

munkatervének véleményezéséről; 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról; 

8./ november 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

A helyi adórendeletek módosítása; 

Térítési díjak felülvizsgálata; 

A 2016. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

9./ december  

Közmeghallgatás; 

A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének 

elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

136.  12. 

18. 
Folyószámlahitel

-keret 

igényléséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat részére 20.000.000 Ft, azaz 

húszmillió forint összegű folyószámla-hitelkeretet igényel a 

számlavezető Örkényi Takarékszövetkezettől. 

2. A Képviselő-testület a hitel futamidejét a rá vonatkozó 

szerződés - előreláthatóan 2015 januárjában történő - 

megkötésének napjától - 2015. december 30-áig terjedő 

időtartamban határozza meg. 

3. A Képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint 

határozza meg: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 



törvény 84. § (4) bekezdése alapján figyelembe vehető 

bevételek engedményezése, a hitel futamideje alatt és hitel és 

járulékai erejéig. 

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-

visszafizetés időtartama alatt a kapott hitel és járulékai 

összegét az Önkormányzat költségvetési rendeletébe betervezi 

és jóváhagyja, és a hitel futamideje alatt az igénybevett hitelt 

és járulékait visszafizeti a folyósító pénzintézetnek. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az 

Önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a 

fentiek szerinti hitelszerződés aláírására. 

137.  12. 

18. 
A 

szennyvíztisztító 

területének 

bővítéséről 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Kakucs, 0112/7. hrsz. alatt lévő szennyvíztisztító-telep 

tervezett bővítésével érintett: Kakucs, 0112/3. hrsz-ú, Má-v. 

jelű építési övezetbe sorolt területnek, a létesítmény 

elhelyezésének céljára megfelelő övezetté történő 

átminősítéséhez szükséges terveztetési eljárást megindítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy a Településrendezési Terv módosítására 

vonatkozó eljárás lefolytatására kérje fel a KÉSZ-Közmű és 

Energetikai Tervező Kft.-t (1016 Budapest, Naphegy utca 26.), 

és egyúttal felhatalmazza, hogy a módosítási eljárás során 

felmerülő, a Terv módosítására vonatkozó kérdésekben a 

Képviselő-testület nevében eljárjon azzal, hogy minden 

módosítási javaslatról előzetesen tájékoztatja a Képviselő-

testület tagjait, s kikéri véleményüket. 

138.  12. 

18. 
 A 

településrendezé

si eszközök 

módosításának 

elkészítésére 

vonatkozóan 

szerződés 

megkötéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária Polgármestert, hogy 

az Önkormányzat nevében az alábbi szerződést megkösse: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

139.  12. 

18. 
A 122/2014. (11. 

13.) Kt. 

Határozat 

hatályon kívül 

helyezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy az Újhartyán-Kakucs közös szennyvíztisztító-telep 

felújításával kapcsolatos beruházással összefüggésben 

meghozott 122/2014. (11. 13.) Kt. Határozatot - Újhartyán 

Önkormányzatával egyeztetve -  hatályon kívül helyezi. 

A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy – a körülmények 

változása miatt – a tárgyban új döntést fog hozni a 2015. év 

folyamán. 

140.  12. 

18. 
A települési 

szilárd hulladék 

elhelyezésére és 

ártalmatlanításá

ra vonatkozó 

A Képviselő-testület 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: 



díjak 

módosításáról 

1./ A települési szilárd hulladék elhelyezésére vonatkozó 

megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A lerakási díj 2015. december 31-ig:  

Települési szilárd hulladék esetén EWC 20 03 01: 

 19.864 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 - 2015. 

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 Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert az együttműködési megállapodás fentiek szerinti 

módosítására. 

141.  12. 

18. 
A gyepmesteri 

tevékenységre 

kötendő 

megbízási 

szerződésről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Dr. Kendéné Toma Mária polgármester az 

Önkormányzat képviseletében a Töves-Gold Magánnyomozó 

és Állatmentő Kft. ügyvezetőjével az alábbi megbízási 

szerződést megkösse: 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

142.  12. 

18. 
Általános iskolai 

felvételi 

körzethatár 

meghatározásáv

al kapcsolatos 

vélemény 

kialakításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

fenntartja azon véleményét, hogy a Kakucsi Általános Iskola 

(2366 Kakucs, Hősök tere 7.) felvételi körzete Kakucs község 

közigazgatási területében legyen meghatározva. 

2. A Képviselő-testület véleményében rögzíti továbbá azt is, 

hogy Kakucs község Jegyzőjének nyilvántartása szerint a helyi  

- hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszáma: 3 fő,  

amelyből 2 fő a Kakucsi Általános Iskola tanulója, 

- halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszáma: 35 fő, amelyből 35 fő a Kakucsi 

Általános Iskola tanulója.  

3. A Képviselő-testület felkéri Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztályát jelen határozatban foglaltakról értesíteni 

szíveskedjék. 

 


