
A Képviselő-testület 2015. 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. 

19. 
A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Okiratának 

1/2015. számú 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda részére a 12/2014. (02. 04.) 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. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 

(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1./ Az Alapító Okirat 8. pontjában a „096010 - Óvodai 

intézményi étkeztetés (Az óvodai ellátottak részére az intézményi 

étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos 

feladatok.)” – meghatározás helyébe az alábbi szöveg lép: 

„096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

(Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos feladatok.)” 

 

2./ Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„6. Alaptevékenységének jogszabály szerinti 

megnevezése:  

a) óvodai nevelés,  

b) fejlesztő nevelés-oktatás,  

c) a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai fejlesztő nevelése. 

(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nktv.) 4. § 1.a), 1.p), 1.r) pontjai alapján.) 

6.1. Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

(Az Nktv. 4. § 25. pontja alapján.)” 

 

3./ Az Alapító Okirat „Záradéka” az alábbiak szerint módosul: 

„Záradék 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjával 

lép hatályba.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

részére a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

által a 12/2014. (02. 04.) Határozattal jóváhagyott, egységes 

szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

Jelen alapító okiratot Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 2/2015. (01. 19.) számú határozattal hagyta jóvá.” 



2.  01. 

19. 
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.), a 11/2014. (02. 04.) és az 1/2015. (01. 19.) képviselő-

testületi határozatokkal módosított, és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

3.  01. 

19. 
A 

szennyvíztisztít

ó-telep bővítési 

területének 

övezeti 

átsorolásáról 

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, rét 

művelési ágú, 4731 m
2
 területű, jelenleg Má-V. jelű építési 

övezetbe sorolt területet: Kkm. jelű övezetbe sorolja. 

4.  01. 

19. 
A 

szennyvíztisztít

ó-telep bővítési 

területének 

telekegyesítésér

ől és 

termelésből 

történő 

kivonásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a szennyvíztisztító beruházással érintett Kakucs 0112/7. 

hrsz-ú és a 0112/3. hrsz-ú összesen 7195 m
2
 területű ingatlanokat 

egyesíti, és a 0112/3 hrsz-ú, vagy a telekalakítás során kialakult 

0112/7. hrsz-ú területből termelésből kivonatja a beruházáshoz 

szükséges területnagyságot.  

 

A telekegyesítés és termelésből történő kivonás lebonyolításával 

megbízza a Méter Bt-t (2370 Dabas, Bartók Béla u. 57.) a 2015. 

január 15-én kelt árajánlata alapján.  

Tekintettel arra, hogy az Újhartyán-Kakucs közös 

szennyvíztisztító projekt érdekében szükséges a fenti 

telekalakítás, a költségeket a két önkormányzat közösen 

finanszírozza. 

5.  01. 

19. 
A 

szennyvíztisztít

ó-telep területe 

beépítési 

százalékának 

megemeléséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy szennyvíztisztító-telep beruházással érintett, telekalakítás 

után kialakult 0112/7. hrsz-ú területének beépítési százalékát 

20%-ra emeli.  

6.  01. 

19. 
A Kakucs 500 

hrsz-ú ingatlan 

ingyenes 

önkormányzati 

tulajdonba 

vételéhez 

döntés 

meghozataláról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy amennyiben a Kormány úgy határoz, hogy Kakucs Község 

Önkormányzata részére ingyenesen tulajdonba adja a Magyar 

Állam tulajdonában lévő Kakucs 500 helyrajzi számú ingatlant, 

az Önkormányzat átvállalja az ingatlan tulajdoni lapjára 

bejegyzett, végrehajtási jogra vonatkozó tartozás kiegyenlítését. 

7.  01. 

19. 
Kakucs 

külterületén 

fekvő 058/2 és 

058/3 hrsz.-ú, 

kivett országos 

közút helyi 

közúttá történő 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert a Kakucs 

külterületén fekvő 058/2. és 058/3. hrsz.-ú, kivett, országos közút 

művelési ágú ingatlanok helyi közúttá történő átminősítésével 

kapcsolatos feladatok Önkormányzat részéről történő teljes körű 

lebonyolítására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

valamint az ezen határozat mellékletében foglaltakra vonatkozó 



átminősítése 

tárgyában 

megállapodás Önkormányzat nevében történő megkötésére. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

8.  01. 

19. 
A Háziorvosi 

Ügyelet 2014. 

évi 

beszámolójána

k elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Inárcs-

Kakucs-Újhartyán-Újlengyel települések Háziorvosi 

Ügyeletének 2014. évi beszámolóját és pénzügyi kimutatását az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

9.  01. 

19. 
 Építéshatós

ági ügyintéző 

továbbfoglalko

ztatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Heli István 

építéshatósági feladatokat ellátó köztisztviselő 2015. január 1-

jétől történő továbbfoglalkoztatásával, és ezen határozat. 

mellékletében foglalt szövegezésű együttműködési megállapodás 

megkötésével egyetért.  

A Képviselő-testület a köztisztviselő foglalkoztatásának Kakucs 

községre jutó településarányos részét, a 1.029.932 Ft-ot a 2015. 

évi költségvetésében elkülöníti. 

10.  02. 

11. 
A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenn

tartó Társulás 

költségvetéséhe

z történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy az Inárcs-Kakucs-Újhartyán-Újlengyel települések 

által közösen fenntartott „Háziorvosi Ügyelet” 

Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésében a 

Kakucs községre jutó lakosságarányos hozzájárulás összege 

3.605.000 Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 

Önkormányzat 2015. költségvetésében elkülöníti. Az éves 

összeget első és második féléves részletben utalja át a Képviselő-

testület a jogosult részére. 

11.  02. 

11. 
Mentőautó 

vásárlásához 

történő 

támogatási 

kérelemről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti 

Kocsi Nonprofit Kft (székhely: 2370 Dabas, Lakos dr. utca 30.) 

megkeresését és úgy dönt, hogy anyagi lehetőség hiányában az 

Önkormányzatnak nem áll módjában támogatást nyújtani 

mentőautó megvásárlásához. 

12.  02. 

11. 
Nyári napközis 

szolgáltatás 

igénybevételérő

l 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

Kakucsi Általános Iskola Igazgatóját nyári napközis tábor 

megszervezésére az előző évek gyakorlatának megfelelően.  

A Képviselő-testület a napközis tábor költségeire 500.000,-Ft-ot 

különít el a 2015. évi költségvetésében. 

13.  02. 

11. 
Képviselők és 

önkormányzati 

dolgozók 

biztosítására 

tett ajánlatról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Groupama Garancia Biztosító (1051 Budapest, 

Október 6. utca 20.) által a képviselők és önkormányzati 

dolgozók biztosítására vonatkozóan tett ajánlatot, és úgy dönt, 

hogy nem él az ajánlott biztosítási szolgáltatásokkal. 

14.  02. 

11. 
Pályázat 

kiírásáról civil 

szervezetek 

számára 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az  

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletben  (a továbbiakban: civil rendelet) foglaltak alapján a 

civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházak és 

magánszemélyek 2015. évi támogatására pályázatot hirdet meg. 

2. A pályázatot a civil rendelet 1. melléklete szerinti Pályázati 

adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel 

együtt kell benyújtani a Kakucsi Polgármesteri Hivatalba - 

Kakucs  község Polgármesterének címezve. 

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, 

valamint letölthető a www.kakucs.hu internetes honlapról. 

http://www.kakucs.hu/


3. A pályázat megjelentetésének napja: 2015. február 16. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 3. (kedd) 16 

óra 

A támogatás odaítéléséről és az elnyert összeg mértékéről a 

Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtását követő ülésén. 

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a 

pályázók értesítést kapnak.  

4. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel 

egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés 

megkötésének tervezett időpontjáról. 

A támogatási szerződés tartalmi elemeit a civil rendelet  2. 

melléklete rögzíti. 

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási 

szerződésben meghatározottak az irányadóak. 

5. A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról pénzügyi 

és szakmai beszámolót köteles készíteni a támogatási 

szerződésben és a civil rendelet 3. mellékletében foglaltak 

szerint. 

15.  02. 

26. 
Az Ország 

Közepe 

Többcélú 

Kistérségi 

Társulás –  

módosított 

Társulási 

Megállapodásá

nak 

elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 

az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás - 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási 

Megállapodását a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kakucs Község 

Önkormányzatának Polgármesterét az 1. pont szerinti módosított, 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

16.  02. 

26. 
A 

Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda nyári 

zárva 

tartásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda erre vonatkozó igényét figyelembe véve - az 

Óvoda 2015. évi nyári zárva tartásának időpontját augusztus 3-

ától (hétfőtől) - augusztus 23-áig (vasárnapig) szóló időtartamban 

határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az 

Óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról tájékoztassa az 

Óvodába járó gyermekek szüleit.  

17.  02. 

26. 
Földterü

let használatba 

adásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - Podoba 

Lászlóné, Kakucs, Petőfi Sándor utca 11. szám alatti lakos irányú 

megkeresésére válaszolva - dönt arról, hogy nem kívánja 

haszonbérbe adni számára az Önkormányzat tulajdonában lévő, 

Kakucs, Csíkosi úton lévő, 0181/18. hrsz-ú, 1.413 m
2
 területű 

ingatlant, viszont felajánlja Podoba Lászlónénak, hogy a 

földterület tisztántartása érdekében, ingyenesen, mezőgazdasági 

művelés céljából, határozatlan időre használatba adja részére az 

ingatlant azzal a feltétellel, hogy vállalnia kell azt a kockázatot, 

hogy amikor a község arra igényt tart, bármikor, kártalanítási 

igény nélkül vissza kell szolgáltatnia az ingatlant az 

Önkormányzatnak abban az állapotban, amilyenben azt átvette.  

A Képviselő-testület biztosítja Podoba Lászlónét arról, hogy 

amikor az Önkormányzat felkéri Őt a földterület 

visszaszolgáltatására, elegendő időtartamot biztosít számára a 

haszon begyűjtéséhez. 



18.  02. 

26. 
A hősi 

emlékmű 

kiegészítésére 

készített 

látványterv 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja - a 

Kakucsi-Csernák Zoltán festőművész, képviselő által - a 

központi parkban lévő hősi emlékmű haranglábbal történő 

kiegészítésére készített látványtervet, és felkéri a képviselő urat, 

hogy a megvalósítás érdekében vegye fel a kapcsolatot helyi 

fém- és famegmunkálással foglalkozó vállalkozásokkal, és kérjen 

tőlük árajánlatot a munkálatok elvégzésére vonatkozóan. 

19.  03. 

24. 
A Dabasi 

Tűzoltó-

parancsnokság 

2014. évi 

beszámolójána

k elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pest 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Dabasi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokságának 2014. évi beszámolóját a melléklet szerint 

elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

20.  03. 

24. 
A 

Polgármester 

és a Képviselő-

testület 

gazdasági 

programjának, 

fejlesztési 

tervének 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Polgármester és a Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló 

gazdasági programját, fejlesztési tervét ezen határozat 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

21.  03. 

24. 
Az Ablak 

Kakucsra 

Közhasznú 

Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján az  

Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület pályázati kérelmét 

elfogadva, 

885.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2015. évben 

benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

200.000 Ft-tal az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület, 

360.000 Ft-tal a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus, 

125.000 Ft-tal a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub, 

100.000 Ft-tal a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes, 

100.000 Ft-tal a Kálvin Zenekar 

működését, programjait támogatja. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás 

átvételét követően az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 

szíveskedjenek eljárni. 

22.  03. 

24. 
Az Együtt 

Kakucs 

Asztalitenisz 

Sportjáért 

Civil Társaság 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján az  

Együtt Kakucs Asztalitenisz Sportjáért Civil Társaság 

pályázati kérelmét elfogadva, 



pénzügyi 

támogatásáról 

50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2015. évben 

benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás 

átvételét követően az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 

szíveskedjenek eljárni. 

23.  03. 

24. 
A Kakucs az 

Otthonunk 

Közhasznú 

Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a  

Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület pályázati 

kérelmét elfogadva, 

200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a Szervezet 2015. évben 

benyújtott pályázatában  

feltüntetett célok közül a Szervezet kirándulásának költségeit 

60.000 Ft-tal támogatja, míg  a fennmaradó 140.000 Ft-tal a 

Kakucsi Lapocska című újság kiadásához járul hozzá azzal a 

feltétellel, ha a Szervezet benyújtja az Önkormányzatnak a 

kiadvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az újság 

főszerkesztőjével kötött megbízási szerződést. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás 

átvételét követően az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 

szíveskedjenek eljárni. 

24.  03. 

24. 
A Kakucs 

Községi 

Sportegyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a  

Kakucs Községi Sportegyesület pályázati kérelmét elfogadva, 

2.995.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2015. évben 

benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

2.730.000 Ft-tal a Kakucs Községi Sportegyesület, 

95.000 Ft-tal a Kakucsi Dream Team, 

70.000 Ft-tal a Kakucsi Roma Baráti Kör, 

100.000 Ft-tal a Vasas Kihelyezett Birkózó Szakosztály, 

működését, programjait támogatja. 



 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás 

átvételét követően az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 

szíveskedjenek eljárni 

25.  03. 

24. 
A Kakucsi A-

32 

Postagalambsp

ort Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a  

Kakucsi A-32 Postagalambsport Egyesület pályázati kérelmét 

elfogadva, 

70.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2015. évben 

benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás 

átvételét követően az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 

szíveskedjenek eljárni. 

26.  03. 

24. 
Kakucsi-

Csernák 

Zoltán 

„Himnusz” 

című festménye 

pénzügyi 

támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a  

Kakucsi-Csernák Zoltán festőművész pályázati kérelmét 

elfogadva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

a Magánszemélyt. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a Magánszemély 2015. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Magánszemélyt, hogy a 

támogatás átvételét követően az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 

3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően szíveskedjenek eljárni 

27.  03. 

24. 
A Kakucsi 

Fiatalok 

Kakucsért 

Egyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a  

Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület pályázati kérelmét 

elfogadva, 

280.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2015. évben 

benyújtott pályázatában  



feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

200.000 Ft-tal a Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület, 

50.000 Ft-tal a KAVICSOK Nyugdíjasklub, 

30.000 Ft-tal a Kakucsi Lovas Egyesület, 

működését, programjait támogatja. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás 

átvételét követően az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 

szíveskedjenek eljárni. 

28.  03. 

24. 
A Kakucsi 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a  

Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázati kérelmét 

elfogadva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2015. évben 

benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás 

átvételét követően az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 

szíveskedjenek eljárni 

29.  03. 

24. 
A Kakucsi 

Római 

Katolikus 

Egyházközség 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a  

Kakucsi Római Katolikus Egyházközség pályázati kérelmét 

elfogadva, 

152.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

a közösséget. 

 

Az Önkormányzat a fenti összeggel az Egyházközség 2015. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célt támogatja azzal a feltétellel, ha az Egyházközség 

benyújtja az Önkormányzatnak a Hírfüzér című kiadvány 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az újság 

főszerkesztőjével kötött megbízási szerződést. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás 

átvételét követően az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 

szíveskedjenek eljárni 



30.  03. 

24. 
A Pest Megyei 

Roma 

Szervezet 

pénzügyi 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a  

Pest Megyei Roma Szervezet pályázati kérelmét elfogadva, 

70.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezetét. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2015. évben 

benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

50.000 Ft-tal a Pest Megyei Roma Szervezet, 

20.000 Ft-tal a Kakucsi Roma Testvérek, 

működését, programjait támogatja. 

 

A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás 

átvételét követően az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 

szíveskedjenek eljárni. 

31.  03. 

24. 
A Kakucsi 

Lapozgató 

felelős 

szerkesztőjéne

k 

megválasztásá

ról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a Kakucs 

Község Önkormányzata időszaki lapja - a Kakucsi Lapozgató 

felelős szerkesztőjének továbbra is Csernák Jánosné, Kakucs, 

Kossuth Lajos u. 10/A. sz. alatti lakost választja meg. 

32.  03. 

24. 
A Kakucsi 

Lapozgató 

Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatána

k 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 143/2011. 

(11. 24.) számú Határozatával elfogadta a Kakucsi Lapozgató 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek 1.1.1., 3.2.1., és 

3.2.4. pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

„1.1.1. Sajátos eszközeivel – és összhangban Kakucs Község 

Önkormányzatának céljaival és szellemiségével, valamint 

a lap stratégiájával és arculatával – évi négy alkalommal 

közvetítsen az Önkormányzat és a lakosság között.  

3.2.1.  A felelős szerkesztő megbízatása 5 (azaz öt) évre szól. A 

felelős szerkesztő megbízatása 2015. január elsejével 

kezdődik és a választási ciklus választási évének 

december 31. napjáig tart.   

Az új képviselő-testület megerősítheti a felelős szerkesztő 

személyét, vagy újat választhat helyette.” 

„3.2.4.  A felelős szerkesztő személyéről pályázati eljárás 

lefolytatása nélkül, a Kulturális és Társadalmi Bizottság a 

feltételeknek megfelelő, kiválasztott személy nevét 

döntésre beterjeszti a Képviselő-testület elé.” 

33.  03. 

24. 
A Kakucsi 

Lapozgató 

felelős 

szerkesztőjével 

kötött 

megbízási 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 143/2011. 

(11. 24.) számú Határozatával elfogadta a Kakucsi Lapozgató 

felelős szerkesztőjével kötendő megbízási szerződés szövegét, 

melynek 1) pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

„1.) A felelős szerkesztő megbízási feltételei: 



szerződés 

módosításáról 

a) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

31/2015. (03. 24.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező jelöltet kinevezi a 

felelős szerkesztői posztra, a helyi Kakucsi Lapozgató 

újság szerkesztésére, Kakucs község lakosságával való 

kapcsolattartásra, helyi kulturális identitástudat 

megerősítése, a tájékoztatás előmozdítása és a közzétételi 

kötelezettségeknek való megfelelés céljából. 

b) A felelős szerkesztő megbízatása 2015.  január elsejével 

kezdődik és a választási ciklus választási évének 

december 31. napjáig tart.”  

34.  03. 

24. 
Az Óvoda 

2015/16-os 

nevelési évére 

vonatkozóan a 

beiratkozás 

időpontjának 

meghatározásá

ról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés 

b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a 

nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra, az 

Önkormányzat fenntartásában működő:  

Kakucsi Kökörcsin Óvodában (2366 Kakucs, Székesi út 3.) a 

2015/2016. nevelési évre történő jelentkezés időpontjául 

2015. május 4-én (hétfőn) 9-16 óráig, 

2015. május 5-én (kedden) 9-16 óráig, 

2015. május 6-án (szerdán) 9-17 óráig, 

2015. május 7-én (csütörtökön) 9-16 óráig 

terjedő időpontokat jelöli ki. 

35.  03. 

24. 
A 2015/16-os 

nevelési évtől 

felvehető 

óvodai 

gyermeklétszá

mról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a KMOP-

4.6.1-11-2012-0041 azonosítószámú, „Kökörcsin 

Napköziotthonos Óvoda fejlesztése Kakucs Községben” című 

projekthez kapcsolódva - dönt arról, hogy a jogutód Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 2015/16-os nevelési évétől kezdődően - 

előreláthatóan a 2015 júliusában, vagy augusztusában 

megtartandó ülésén - módosítani fogja az Óvoda Alapító 

Okiratának a gyermeklétszámra vonatkozó rendelkezését, 

miszerint a felvehető gyermekek létszámát a jelenlegi 100 fő 

helyett 125 főben határozza meg. 

 

A Képviselő-testület egyúttal nyilatkozik arról, hogy az Óvoda 

csoportszobáinak a száma a bővítés során 4 db-ról 5 db-ra bővült. 

36.  03. 

24. 
A 2015. évi 

közbeszerzési 

terv 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület Kakucs Község Önkormányzatának 2015. 

évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja 

el: 

(lásd az előterjesztés szerint) 

37.  03. 

24. 
A 

Polgármester 

2015. évi 

szabadságának 

ütemezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 2015. évi 

szabadságnapjainak száma 43 nap, melyből 4 nap 2014. évről 

áthozott és 39 nap a 2015. évre törvény szerint járó. 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármester 2015. évi 43 nap szabadságának 

ütemezését a következők szerint hagyja jóvá: 

 

január 15., 16.:   2 nap 

március 30., 31.   2 nap 



április 1., 2., 3.:   3 nap 

április 7., 8., 9., 10.:   4 nap 

április 13., 14., 15., 16., 17.:  5 nap 

április 20., 21., 22., 23., 24.:  5 nap 

április 27., 28., 29., 30.:  4 nap 

augusztus 8.:    1 nap 

augusztus 24., 25., 26., 27., 28.: 5 nap 

szeptember 2., 3., 4.:   3 nap 

szeptembr 7., 8.:   2 nap 

december 12.:    1 nap 

december 18.:    1 nap 

december 21., 22., 23.:  1 nap 

december 28., 29., 30., 31.:  4 nap 

38.  03. 

24. 
A CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. 

részére tagi 

kölcsön 

nyújtásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy az Önkormányzat a résztulajdonában lévő CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. részére 450.000 Ft összegű kamatmentes tagi 

kölcsönt nyújtson. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert a tagi kölcsön CSÉV-KA Nonprofit Kft. részére 

történő átutalására. 

39.  04. 

14. 
Az 

Önkormányzat 

2014. IV. 

negyedévi 

költségvetési 

beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2014. IV. negyedévi költségvetési 

beszámolóját 

655.776.701,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal, 

534.348.736,- Ft összegű teljesített bevétellel, 

507.329.927,- Ft összegű teljesített kiadással,  

24.359.814,- Ft önkormányzati, 

76.689,- Ft polgármesteri hivatali és 

485.392,- Ft óvodai záró pénzkészlettel  

elfogadja. 

40.  04. 

14. 
Az 

Önkormányzat 

2014. évi 

költségvetési 

előirányzataina

k 3. 

módosításáról 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3. módosításához a 2014. 

december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-

módosítást: 

 

(lásd az előterjesztés szerint) 

41.  04. 

14. 
Az 

Önkormányzat

ra vonatkozó 

2014. évre 

szóló belső 

ellenőrzési 

jelentés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen 

határozat melléklete szerint elfogadja az Önkormányzatra 

vonatkozó, 2014. évre szóló belső ellenőri jelentést, intézkedést 

nem fogalmaz meg.  

 

42.  04. 

14. 
Önkormányzat

i főépítész 

megbízásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozó településrendezési 

eszközök elkészítésének idejére megbízza Zétényi Zsófia (TT-1 

É 01-2407) 1016 Budapest, Naphegy utca 26. szám alatti lakost a 

települési főépítészi feladatok ellátásával. 

 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen 

határozat mellékletében foglalt szövegezésű megbízási 

szerződést az Önkormányzat nevében aláírja. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

43.  04. 

14. 
A Kakucsi 

Közbiztonsági 

Kft. 

létrehozásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a település közbiztonságának védelme céljából az 

Önkormányzat létrehozza a Kakucsi Közbiztonsági Kft.-t. 

a) A Kft. neve: Kakucsi Közbiztonsági Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
b) A Kft. rövidített neve: Kakucsi Közbiztonsági Kft. 

c) A Kft. székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

d) A Kft. alapítója: Kakucs Község Önkormányzata 

e) A Kft. törzstőkéje: 3.000.000 Ft, amelyet az 

Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből biztosít és a 

cégjegyzés után kifizetését engedélyezi. 

f) A Kft. ügyvezetője: Dinnyés Tamás (lakcíme: 2365 

Inárcs, Kakucsi út 3/C.) 

g) Az ügyvezető a feladatát megbízási szerződés keretében 

látja el, megbízatása határozatlan ideig szól, díjazása: a 

mindenkori minimálbér ½-ed része. 

h) A cégjegyzésre jogosult: Dinnyés Tamás önállóan. 

i) A Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai:  

1) Nagy Pál (lakcíme: 2366 Kakucs, Rónay 

György utca 28.) 

2) Zsolnai Csaba (lakcíme: 2366 Kakucs, 

Gizella utca 57.)  

3) Csernák István (lakcíme: 2366 Kakucs, 

Fő utca 18/A.) 

j) A Kft. könyvvizsgálót nem alkalmaz.  

k) A Kft. könyvelését az ABAKUSZ Kft. (székhelye: 2366 

Kakucs, Fő utca 242., ügyvezető: Maczák János) végzi. 

44.  04. 

14. 
A Kakucsi 

Közbiztonsági 

Kft. Alapító 

Okiratának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak 

szerint fogadja el a Kakucsi Közbiztonsági Kft. Alapító Okiratát: 

(Lásd: előterjesztések között) 

45.  04. 

14. 
Az Inárcsi 

Polgárőrség 

kérelmével 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Inárcsi Polgárőrség beadványát, melyben kérték, 

hogy az Önkormányzat engedélyezze számukra, hogy egy 

Kakucs közigazgatási területén telephellyel rendelkező cég 

ráköthessen a Polgárőrség riasztórendszerére. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kérelemben foglaltakhoz 

nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat hasonló 

tevékenység ellátása céljából döntött a Kakucsi Közbiztonsági 

Kft.-t létrehozásáról, melynek tevékenységi körébe tartozik a 

„biztonsági rendszer szolgáltatás” is, miáltal helyben ezt a 

tevékenységet a Kakucsi Önkormányzat tulajdonában lévő Kft. is 

el fogja tudni látni. 

46.  04. 

14. 
Magánszemély 

mobiltelefon-

számlázással 

kapcsolatos 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy az Önkormányzat által a Telenor Magyarország Kft.-vel 

előfizetéses mobiltelefon-szolgáltatásra kötött szerződés-

csomagba tartozó, Szalay István volt polgármester Úr által 



ügyéről használt 4 db telefonszám használatával kapcsolatban felkéri 

Szalay Istvánt, hogy választása szerint  

1./ vagy a havonta kiszámított forgalmi díjak - 

kedvezmények nélküli - teljes összegét fizesse meg az 

Önkormányzat részére,  

2./ vagy a saját, illetve hozzátartozói nevére írattassa át az 

általuk használt telefonszámokat, melyhez a Képviselő-

testület a hozzájárulását megadja. 

 

Amennyiben Szalay István ezen határozat átvételét követő 15 

napon belül nem jelzi vissza választási szándékát az 

Önkormányzat felé, úgy az általa használt telefonszámok után az 

Önkormányzat a - kedvezmények nélküli - teljes forgalmi díjat 

kiszámlázza részére a 2015. év május 5. napjától kezdődő 

időszakra vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy az 1. opció 

választásakor késedelmes fizetés, vagy nemfizetés esetén az 

Önkormányzat kezdeményezni fogja a Telenor Kft-nél a 

szolgáltatás felfüggesztését. 

47.  05. 

11. 
A Kakucs 

036/31. hrsz-ú 

ingatlan 

értékesítési 

feltételeinek 

meghatározásá

ról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon 

kívül helyezi a tárgyban meghozott 129/2014. (12. 01.) számú 

Határozatát. 

 

2. A Képviselő-testület a Tamás és Zsolt Kft. (székhelye: 2366 

Kakucs, Monori út 036/31. hrsz.) ingatlanvásárlási kérelmével 

kapcsolatban a következőkről dönt: 

a) a Képviselő-testület a helyi köztemető és az M5-ös 

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

felvett, önkormányzati tulajdonban lévő, 15.000 m
2
 

területű, jelenleg szántó művelési ágú, azonban a község 

Településszerkezeti Tervében GKSZ-2 övezeti besorolású 

ingatlan eladási árát 800 Ft/m
2
 + ÁFA összegben 

határozza meg, 

b) a Képviselő-testület a Kft. kérelmében foglaltaknak 

megfelelően hozzájárul, hogy jelen határozat a) pontjában 

megjelölt ingatlant - a terület művelésből történő 

kivonását követően - a Kft. kedvezményes: 400 Ft/m
2
 + 

ÁFA áron megvásárolja azzal a feltétellel, hogy  

ba) vállalja, hogy az ingatlan adásvételi 

szerződésének aláírásától számított 10 éven belül 

székhelyét nem helyezi át Kakucs községből más 

településre,  

bb) a nevezett terület jövőbeni tulajdonosaival 

összefogva közösen kiépítik ezen területhez 

kapcsolódóan a különböző közműveket, úgymint 

az elektromos áram, a földgáz-, az ivóvíz-, illetve 

a szennyvízcsatorna-hálózat vezetékét, 

bc) tudomásul veszi, hogy amennyiben a 2/ba) 

pontban foglaltak ellenében mégis áthelyezi a 

székhelyét más településre, 30 napon belül meg 

kell fizetnie az Önkormányzatnak a 2/a) pontban 



meghatározott vételár és a kedvezményes vételár 

közötti 400 Ft/m
2
 + ÁFA összegű különbözetet - a 

szerződés aláírásától számított időszakra 

vonatkozóan - a mindenkori jegybanki 

alapkamattal megnövelve.  

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Dr. Kendéné Toma 

Mária Polgármester Asszony a fentiek figyelembevételével az 

Önkormányzat nevében a Kft.-vel ingatlan-adásvételi szerződést 

kössön. 

48.  05. 

11. 
A köztemető és 

az M5-ös 

autópálya 

között lévő, 

önkormányzati 

tulajdonú 

ingatlanok 

értékesítési 

feltételeinek 

meghatározásá

ról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

köztemető és az M5-ös autópálya közötti területen lévő, Kakucs 

036/24. és 036/30. hrsz-on felvett, önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanok - közművesítés kiépítéséig történő - eladási árát 

800 Ft/m
2
 + ÁFA összegben határozza meg azzal, hogy a 

közművesítés befejezése után az ingatlanok vételárát a 

mindenkori piaci ár figyelembevételével módosítja. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanok 

kedvezményes vételárát egyedileg, a mindenkori piaci ár 

figyelembevételével határozza meg azon helyi vállalkozás 

esetében, mely  

a) vállalja, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének 

aláírásától számított 10 éven belül nem helyezi át székhelyét 

Kakucs községből más településre, és 

b) vállalja, hogy más, a 036/24. és 036/33. hrsz-ok közötti 

ingatlanok jelenlegi és jövőbeni tulajdonosaival (működő 

vállalkozásokkal) összefogva, közösen kiépítik a település 

belterületi határától a 036/33. hrsz-ú ingatlanig a különböző 

közműveket, úgymint az elektromos áram, a földgáz-, az 

ivóvíz-, illetve a szennyvízcsatorna-hálózat vezetékét, 

c) tudomásul veszi, hogy amennyiben a 2/a) pontban 

foglaltak ellenében mégis áthelyezi a székhelyét más 

településre, 30 napon belül meg kell fizetnie az 

Önkormányzatnak az eladási ár és az egyedileg 

meghatározott kedvezményes vételár közötti különbözetet - a 

szerződés aláírásától számított időszakra vonatkozóan - a 

mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelve.  

 

3. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy a 036/24. és 

036/33. hrsz-ú ingatlanok közötti területen lévő, azon ingatlanok 

tulajdonosai esetében, akik a közművek kiépítését követően 

kívánnak rácsatlakozni közművekre, azonban a közművek 

kiépítésében nem vettek részt, a rákötésre csak a közmű-kiépítési 

hozzájárulás megfizetése után lesznek jogosultak. 

A Képviselő-testület a közmű-kiépítési hozzájárulás összegét - a 

mindenkori piaci ár figyelembevételével - a későbbiekben fogja 

meghatározni.  

 

4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Dr. Kendéné Toma 

Mária Polgármester Asszony a fentiek figyelembevételével az 

Önkormányzat nevében az ingatlanvásárlókkal az adásvételi 



szerződéseket megkösse. 

49.  05. 

11. 
Árajánlat 

kéréséről 

ivóvíz- és 

szennyvízcsato

rna-kiépítéshez 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a JSP 

97 Kft.-t (2366 Kakucs, Fő utca 11.), hogy a Kakucs, Csíkosi 

úton lévő, 0181/23., 0181/24., 0181/26., 0181/27., 0181/28., 

0181/29. hrsz-ú külterületi lakótelkek előtti ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének költségeire vonatkozóan 

nyújtson be árajánlatot az Önkormányzat részére. 

50.  05. 

11. 
A 

könyvtárvezető 

részére 

önkormányzati 

keresetkiegészí

tés 

megállapításár

ól 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon 

kívül helyezi a 118/2013. (12. 12.) Határozatát, és a tárgyban 

egyúttal Tóth Istvánné könyvtárvezető, művelődésszervező, 

Kakucs, Rónay Gy. u. 57. sz. alatti lakos részére 2015. január 1. 

napjától - a mindenkori közalkalmazotti alapilletményén felül, 

munkáltatói döntésen alapuló önkormányzati keresetkiegészítés 

címén - havonta 101.200,-Ft-ot állapít meg a helyi újság 

szerkesztésében való közreműködéséért, valamint a 

néptáncoktatói, rendezvényszervezői feladatok ellátásáért. 

51.  05. 

11. 
Az 

Alpolgármester 

Úr részére 

helyettesítési 

díj és 

költségtérítés 

megállapításár

ól 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Pál 

Alpolgármester Urat - a Polgármester Asszony 2015 áprilisában 

igénybe vett, egy hónap időtartamú szabadsága alatt történt 

helyettesítésének kompenzálásaként, a részére megállapított 

50.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjon felül - további 174.350 Ft 

tiszteletdíjban részesíti, illetőleg az utazási költségeinek 

megtérítéséhez - a részére megállapított 7.500 Ft/hó gépjármű-

költségtérítésen felül - 50.000 Ft összeghatárig hozzájárul. 

A döntés értelmében az Alpolgármester Úr 2015 április hónapra 

224.350 Ft tiszteletdíjban, 57.500 Ft költségtérítésben, 

mindösszesen 281.850 Ft juttatásban részesül az Önkormányzat 

2015. évi költségvetésének terhére. 

52.  05. 

26. 
A Felső-

Homokhátság 

Vidékfejlesztési 

Egyesület 

finanszírozási 

hitele 

kamatterheihez 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület 2015. május 13-i Közgyűlésén hozott 

határozatával, mely szerint a 2007-2015. közötti működési 

időszakban keletkezett finanszírozási hitel kamatterhei és a 

működési hiány befizetéséhez 972.409 Ft, azaz 

kilencszázhetvenkétezer-négyszázkilenc forint kiegészítő 

működési hozzájárulást nyújt az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetése terhére. 

  

A kiegészítő működési hozzájárulás befizetése a számviteli 

szabályok szerint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület által kiállított számla ellenében történik.  

53.  05. 

26. 
Az 

OKTKT ÁFA-

kifizetéséhez 

történő 

hozzájárulásról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az Önkormányzat, mint az Ország Közepe Többcélú 

Kistérségi Társulás tagönkormányzata az OKTKT által elnyert 

KEOP 1.1.1/C/13-2013-0028 kódszámú pályázattal kapcsolatos 

ÁFA-kifizetési igény faktorálási költségeihez lakosságarányosan, 

241.308 Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetése terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 

ügyintézőjét az 1. pontban megjelölt összegnek a Társulás 

számlájára történő átutalására 



54.  05. 

26. 
A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvodába 

felvehető 

maximális 

gyermeklétszá

m 

meghatározásá

ról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvodába a 2015/16-os nevelési évtől 

kezdődően felvehető maximális gyermeklétszámot 100 főről 125 

főre emeli meg, és egyúttal az Óvoda csoportszobáinak a számát 

5 csoportszobában határozza meg. 

55.  05. 

26. 
A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda Alapító 

Okiratának 

2/2015. számú 

módosításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának 

módosítását ezen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja, és az 

egységes szerkezetű Alapító Okiratot ezen határozat 2. 

melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.  

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást 

tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása és az Óvoda vezetője 

részére küldje meg 

56.  05. 

26. 
Trianoni 

emlékmű 

elhelyezéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy emléket állít a nemzeti összetartozás napjának 

tiszteletére. 

2. Az Önkormányzat a Fajt Benő, 2367 Újhartyán, Kossuth Lajos 

utca 27. szám alatti lakos által fából készített és Kakucs község 

részére felajánlott trianoni emlékművet a település közparkjában, 

a könyvtárral szemben, a díszkút melletti szabad területen 

helyezi el. 

3. Az emlékmű átadására és felszentelésére 2015. június 4-én 

18.30 órai kezdettel megtartandó ünnepség keretében kerül sor. 

57.  05. 

26. 
Az 

Önkormányzat 

2014. évi 

gyermekvédel

mi 

beszámolójána

k elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen 

határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja az 

Önkormányzat 2014. évre vonatkozó gyermekvédelmi 

beszámolóját. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

58.  05. 

26. 
A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenn

tartó 

Önkormányzat

i Társulás  

Társulási 

Megállapodásá

nak 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. elfogadja a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodását a mellékelt tervezet szerint, 

2. felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert az 1. 

pont szerinti módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

59.  05. 

26. 
Az 

Önkormányzat 

Stratégiai 

Ellenőrzési 

Tervének 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen 

határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja az 

Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó Stratégiai 

Ellenőrzési Tervét. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 



60.  05. 

26. 
A 2015. évi 

önkormányzati 

közbeszerzések

ről szóló 

statisztikai 

összegezés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 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. 

61.  05. 

26. 
Az 

Önkormányzat 

Munkaruhajut

tatási 

Szabályzatána

k elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen 

határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja az 

Önkormányzat Munkaruhajuttatási Szabályzatát. 

(lásd az ülés előterjesztései között!) 

62.  05. 

26. 
Általános 

iskolai ballagó 

diákok 

könyvjutalomb

an való 

részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

- tanulmányi és közösségi munkájuk elismeréseként - 2015. 

évben könyvjutalomban részesíti 

Takács Tímea    

Bencze Nikolett 

Babai Bernadett 

Pöppl Barbara 

tanulókat, 

a Kakucs Községi Általános Iskola végzős diákjait. 

A jutalom átadására az iskola tanévzáró és ballagási 

ünnepélyének keretében kerül sor. 

A Képviselő-testület a jutalomkönyvek költségére az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék 

terhére 32.000 Ft-ot különít el. 

63.   Általános 

iskolai tanuló 

„Jó tanuló, jó 

sportoló” 

Díjban való 

részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

– tanulmányi és sporteredményei elismeréseként - 2015. évben 

„Jó tanuló, jó sportoló” Díjat adományoz 

Vozár Sándor tanulónak, 

a Kakucsi Általános Iskola végzős diákjának. 

A díj átadására az iskola tanévzáró és ballagási ünnepélyének 

keretében kerül sor. 

A Képviselő-testület az oklevél mellé járó jutalomkönyv 

költségére az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az 

általános tartalék terhére 8.000 Ft-ot különít el. 

64.  05. 

26. 
„A 

gyermekétkezt

etés feltételeit 

javító 

fejlesztések” 

támogatására 

kiírt 

pályázaton 

való 

részvételről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

a) úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által a 

„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatása” című pályázati kiírás: 

-  már működő konyha infrastrukturális felújítása, 

fejlesztése, akadálymentesítése, és 

- a korszerű táplálkozást segítő technológia 

fejlesztése  

megnevezésű alcéljaira pályázatot nyújt be az 

Önkormányzat tulajdonában és működtetésében lévő, 

2366 Kakucs, Székesi út 3. szám alatti, a Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda épületében lévő Konyha felújítása 

és eszközbeszerzése érdekében, 



  

b) a tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

beruházás összköltsége, bruttó:  2.756.926 Ft 

o ebből  

 építés bruttó:    1.630.182 Ft 

 eszközbeszerzés:   1.126.744 Ft 

 

c) igényelhető támogatás maximális mértéke (95%): 

  2.619.080 Ft  

o ebből  

 építés:        1.548.673 Ft  

 eszközbeszerzés:      1.070.407 Ft 

 

d) önkormányzati önerő minimális mértéke (5%):  

       137.846 Ft 

o ebből  

 építés:             81.509 Ft 

 eszközbeszerzés:            56.337 Ft 

 

2. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 

saját forrást - a 137.846 Ft-ot - Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletének 1. mellékletében foglalt felhalmozási kiadások 

között a beruházásokra elkülönített összeg terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy az 

Önkormányzat a Pályázati Adatlap aláírásával nyilatkozik arról, 

hogy: 

a) a pályázatban megvalósított beruházási cél tekintetében az 

Önkormányzatot ÁFA levonási jog nem illeti meg, 

b) vállalja, hogy a Pályázatban ismertetett beruházást a 

2015/2016. nevelési év kezdetéig megvalósítja: 

c) amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, 

amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, a 

támogatott tevékenység megvalósításához szükséges 

hatósági engedélyekkel rendelkezik, ennek hiányában azok 

megszerzését legkésőbb 2015. szeptember 30-áig vállalja, 

d) a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi 

szempontokat érvényesíti, ennek keretében gondoskodik 

legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a 

veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve – ahol a 

hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé teszi – a 

szelektív hulladékgyűjtésről, 

e) a kérelemben szereplő adatok, információk és 

dokumentumok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és 

hitelesek, 

f) az önkormányzat a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, 

illeték- vagy vámtartozása nincs, 

g) az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt, 

h) nem áll fenn harmadik személy irányába olyan 



kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását 

meghiúsíthatja, 

i) a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió 

által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer 

keretében támogatásban nem részesült, 

j) megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott 

követelményeknek, 

k) vállalja a támogatásból való beruházás 10 évig eredeti 

rendeltetésnek megfelelő használatát. 

l) a Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5. pont szerinti 

Gyermekétkeztetés támogatása jogcímen támogatásban 

részesül. 

 

4. A Képviselő-testület - a pályázati kiírásban foglaltaknak 

megfelelően - felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére 

és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres 

pályázat esetén a Támogatói Okirat megkötésére. 

65.  05. 

26. 
„Az 

önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések” 

támogatására 

kiírt 

pályázaton 

való 

részvételről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az 

államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 

megnevezésű pályázati kiírás 

„1. b) belterületi utak, járdák, hidak felújítása” 

 

megnevezésű alcéljára pályázatot nyújt be az Önkormányzat 

közigazgatási területén és tulajdonában lévő, következő 

belterületi utak felújítása és karbantartása céljából: 

 

(lásd az előterjesztés szerint) 

 

2. A Képviselő-testület a projektmegvalósítás költségeit az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

(lásd az előterjesztés szerint) 

 

3. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 

saját forrást - a 2.622.435 Ft-ot - Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletének 1. mellékletében foglalt,  általános tartalékra 

elkülönített összeg terhére biztosítja. 

 

4. A Képviselő-testület – az Önkormányzat tekintetében - 

nyilatkozik arról, hogy: 

a) a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, 

teljeskörűek, valósak és hitelesek, 

b) a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió 

által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer 

keretében támogatásban nem részesült, 

c) a pályázatban rögzített célok tekintetében korábban, vagy 

egyidejűleg benyújtott (folyamatban lévő) pályázattal nem 



rendelkezik, 

d) köztartozással nem rendelkezik, 

e) adósságrendezés alatt nem áll, 

f) a megpályázott cél saját forrása rendelkezésére áll, 

g) megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott 

követelményeknek, 

h) nem áll fenn harmadik személy irányába olyan 

kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását 

meghiúsíthatja,  

i) a pályázatban megvalósított fejlesztési cél tekintetében 

ÁFA levonási jog nem illeti meg, 

 

5. A Képviselő-testület - felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert a pályázathoz szükséges - a pályázati kiírásban 

foglaltaknak megfelelő - nyilatkozatok megtételére és 

dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres 

pályázat esetén a Támogatói Okirat megkötésére. 

66.  06. 

30. 
A nem 

közművel 

összegyűjtött 

háztartási 

szennyvíz 

begyűjtésére 

vonatkozó 

közszolgáltatás

i szerződés 

megkötéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény. 44/C. § (1) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására a 

Faragó Környezetvédelmi Kft..-t (székhelye: 1085 

Budapest, Baross u. 36., telephelye: 2366 Kakucs, Fecske 

utca 13. jelöli ki, 2015. augusztus 1. napjától – 2025. 

július 31. napjáig tartó (10 éves) időtartamra, 

2. felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert az 

1. pontban megjelölt és jelen határozat mellékletét képező 

közszolgáltatási szerződés aláírására. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

67.  06. 

30. 
Ingatlanközvetí

tési megbízási 

szerződés 

megkötésével 

kapcsolatban 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy ingatlanközvetítői szerződést köt az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, értékesítésre szánt bel- és 

külterületi ingatlanok eladása érdekében az LB-Paktum Kft.-vel 

(székhelye: 2366 Kakucs, Rónay György utca 28.) a határozat 

mellékletét képező szerződés szerint.  

(lásd az ülés előterjesztései között) 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert az ingatlanközvetítői szerződés Önkormányzat 

nevében történő aláírására. 

68.  06. 

30. 
A Kakucs-

Újhartyán 

közötti 

kerékpárút 

tervezésére és 

engedélyeztetés

ére elkülönített 

pénzösszeg 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Újhartyán és Kakucs települések között - pályázati 

forrás bevonásával - kerékpárút létesüljön, és egyúttal hozzájárul, 

hogy a beruházás megterveztetésére és engedélyeztetésére a 

határozat mellékletében foglalt megállapodás-tervezetet Dr. 

Kendéné Toma Mária polgármester az Önkormányzat nevében 

aláírja. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 



elfogadásáról 2.) A Képviselő-testület a terveztetés és engedélyeztetés 

költségeire az Önkormányzat költségvetésében az általános 

tartalék terhére elkülöníti a településre jutó 50%-os költséget, 

vagyis az 1.250.000 Ft + ÁFA összeget. 

69.  06. 

30. 
Címmel nem 

rendelkező 

közterületek 

címének és a 

jellegének 

meghatározásá

ról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az eddig 

címmel nem rendelkező közterületek címeit és a jellegét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

70.  06. 

30. 
A tanyák 

elnevezésének 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 

külterületi tanyák elnevezésére tett javaslatokat az alábbiak 

szerint: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

71.  06. 

30. 
A 

szennyvíztisztít

ó-telep 

területének 

bővítéséhez 

szükséges 

településrendez

ési eszközök 

módosításához 

kapcsolódó 

véleményezési 

eljárás 

lezárásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az 

Újhartyán-Kakucs települések közös tulajdonában lévő 

szennyvíztisztító-telep területének bővítéséhez szükséges 

településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és helyi 

építési szabályzat módosítása vonatkozásában - a külterületi 

0112/3 hrsz. ingatlan területére kiterjedően az alábbiakat állapítja 

meg és az alábbi döntéseket hozza: 

1. A módosítás alapját a 138/2014. (12.18.) számú 

képviselő-testületi határozat képezi. Az egyeztetés közben történt 

telekalakítás szerint a 0112/3 és a 0112/7 hrsz.-ú telkek az utóbbi 

helyrajzi szám alatt összevonásra kerültek. 

2. A tervmódosítás véleményeztetése a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált település-fejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI. 8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően, teljes eljárás 

keretein belül történt.  

A Korm. rendelet 26. fejezete szerinti előzetes tájékoztatási 

szakaszban összeállított ismertető megküldésre került a Korm. 

rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szerveknek, 

továbbá az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatban 

meghatározott „partnereknek”.  

Az előzetes vélemények, szakmai javaslatok alapján a tervezők a 

Korm. rendelet 27. fejezete szerinti véleményezési szakaszban 

összeállították a tervmódosítás véleményezési dokumentációját, 

melyet az Önkormányzat megküldött azon szervezeteknek, 

melyek a további egyeztetési eljárásban való részvételi 

szándékukat jelezték, illetve az előzetes tájékoztatási szakaszban 

véleményt nem közöltek. Az ezen véleményezési 

dokumentációra vonatkozóan beérkezett véleményeket, a  

vélemények alapján összeállított jóváhagyandó munkarészeket 

(településszerkezeti terv, az erről szóló határozati javaslat, 

valamint a helyi építési szabályzat módosítása és annak 

melléklete, a szabályozási terv vonatkozó részlete) a Képviselő-

testület megismerte. 

3. Mindezen dokumentumokat, terviratokat megismerve a 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a 



mellékelt, a tervezők közreműködésével összeállított 

önkormányzati válaszok szerint fogadja el. 

4. Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (3) szerint a tervmódosítás 

véleményezési szakasza lezárul, és a településszerkezeti terv, 

HÉSZ és szabályozási tervmódosítás tervezete az Állami 

Főépítésznek a jóváhagyáshoz szükséges végső szakmai 

vélemény megkérése céljából benyújtható.  

72.  06. 

30. 
A 

szennyvíztisztít

ó-telep 

területének 

bővítéséhez 

szükséges 

településrendez

ési eszközök 

módosításához 

kapcsolódó 

partnerségi 

egyeztetés 

lezárásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Újhartyán-Kakucs települések közös tulajdonában lévő 

szennyvíztisztító-telep területének bővítéséhez szükséges 

településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és helyi 

építési szabályzat módosítása vonatkozásában hozzájárul, hogy 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester az alábbi 

megszövegezésű nyilatkozatot aláírja: 

„NYILATKOZAT partnerségi egyeztetésről 

Alulírott Dr. Kendéné Toma Mária, Kakucs Község 

polgármestere nyilatkozom, hogy a község településrendezési 

eszközeinek, a településszerkezeti terv és helyi építési 

szabályzat módosításának, a Kakucs-Újhartyán 

szennyvíztisztító telep és annak bővítési területén: a külterületi 

0112/3 hrsz. ingatlan területén és - mivel az egyeztetés közben 

történt telekalakítás szerint a 0112/3 és a 0112/7 hrsz. telkek az 

utóbbi helyrajzi szám alatt összevonásra kerültek - a 0112/7 

hrsz. telken  a partnerségi egyeztetés - a partnerségi 

egyeztetésről szóló Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 54/2013. 

(06. 12.) határozata szerint - megtörtént.” 

73.  06. 

30. 
A Csíkosi úti 

külterületi 

ingatlanok 

előtti ivóvíz- és 

szennyvízcsato

rna-hálózat 

megterveztetés

éről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Kakucs, Csíkosi úton lévő, 0181/23., 0181/24., 0181/26., 

0181/27., 0181/28., 0181/29. hrsz-ú külterületi lakótelkek elé 

megtervezteti az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat 

gerincvezetékét, és minden nevezett telekre a rákötési csonkokat. 

A Képviselő-testület a tervezéssel a JSP ’97 Kft.-t (2366 Kakucs, 

Fő utca 11.), bízza meg. 

74.  06. 

30. 
A Csíkosi úti 

külterületi 

ingatlanok 

előtti ivóvíz- és 

szennyvízcsato

rna-hálózat 

kiépítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Kakucs, Csíkosi úton lévő, 0181/23., 0181/24., 0181/26., 

0181/27., 0181/28., 0181/29. hrsz-ú külterületi lakótelkek elé 

legkésőbb 2015. október 15-éig kiépítteti az ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna-hálózat gerincvezetékét, melynek 

megvalósulása után a jelenlegi és majdani tulajdonosoknak 

lehetőségük lesz rá, hogy rákössenek a hálózatra. 

A Testület továbbá dönt arról, hogy  

- építési, vagy már megkezdett építkezésnél 

használatbavételi, illetve rákötési engedélyt az ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna-hálózatra akkor kapnak a nevezett 

ingatlanok tulajdonosai, ha befizetnek az 

Önkormányzatnak bruttó 1.500.000 Ft-ot a vezetékes víz- 

és szennyvízcsatorna-közművek kiépítésének 

költségeihez történő hozzájárulásként, 



- azon ingatlantulajdonosok, akik korábban már 

megfizették a közműkiépítési hozzájárulást, a kiépítést 

követően azonnal jogosultak igényelni a hálózatra való 

rákötést, 

- a közműkiépítéshez való hozzájárulás költsége csak külön 

kérelemre, a szociális rászorultság vizsgálatát követően 

fizethető ki részletekben - legkésőbb a használatba vételi 

engedély kiadásáig -, ellenkező esetben, amíg a 

közműkiépítési hozzájárulás költsége teljes mértékben 

befizetésre nem kerül, nem kaphat használatbavételi, 

illetve rákötési engedélyt az építtető.  

75.  06. 

30. 
A Csíkosi úti 

külterületi 

ingatlanok 

előtti ivóvíz- és 

szennyvízcsato

rna-hálózat 

kiépítésével 

kapcsolatos 

kérelemről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

74/2015. (06. 30.) számú Határozatában döntött arról, hogy a 

Kakucs, Csíkosi úton lévő, 0181/23., 0181/24., 0181/26., 

0181/27., 0181/28., 0181/29. hrsz-ú külterületi lakótelkek elé 

legkésőbb 2015. október 15-éig kiépíti az ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna-hálózat gerincvezetékét. 

 

2. A Képviselő-testület - tekintettel az 1. pontban foglaltakra - 

elutasítja Krizsán Pál és Krizsán Pálné, valamint Krizsán Pál 

Péter és Krizsán Veronika azon kérelmét, melyben 

visszaigényelik az Önkormányzattól a Kakucs 0181/27., 28. és 

29. hrsz-ú, külterületi ingatlanaik után a közműkiépítés 

költségeihez történő hozzájárulásként telkenként korábban 

befizetett 1,5 millió forintot és annak jegybanki alapkamattal 

megnövelt összegét, miáltal a nevezett ingatlanok 

tulajdonosainak még ez év folyamán lehetőségük lesz 

rácsatlakozni a közműhálózatra. 

76.  06. 

30. 
A Fecske utca 

mögötti 

szervizúttal 

kapcsolatos 

telekalakítási 

eljárásról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 

tudomásul véve a jelenlegi természetbeni állapotot – hozzájárul a 

kakucsi 84/1., 84/2., 85/1., 85/2., 87., 88/1., 88/2., 89/1., 89/2., 

1201. és 1230. hrsz-ú földrészletek megosztásához, a földhivatali 

intézkedésre benyújtott 2-453/2015. munkaszámú és a Pest 

megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala által záradékolt 

változási vázrajz alapján. 

 

2. A földrészletek megosztása következtében: 

 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

3. A Képviselő-testület az 1. és 2. pontban foglaltak 

figyelembevételével a Kakucs, Fecske utca 36-44. szám alatti 

ingatlanok tulajdonosai részére térítésmentesen felajánlja - az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs 1201. hrsz-ú, útként 

nyilvántartott ingatlanból - a lakóingatlanuk hátsó kerítésével 

közvetlenül határos földterületeket azzal, hogy az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyeztetés költsége - mely jelenleg 

6.600 Ft - a magánszemély tulajdonosokat terheli. 

 

4. A Képviselő-testület az ingyenesen átadott ingatlanok 

forgalmi értékét - a helyben kialakult eladási árakat figyelembe 

véve – négyzetméterenként 400 Ft-ban határozza meg. 

 



5. A Képviselő-testület a nevezett ingatlanok földméréssel, 

telekalakítással, szerződéskötéssel kapcsolatos költségeinek 

viselésére 350.000 Ft-ot különít el az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy a telekalakítási és a - tulajdonosokkal 

történő - szerződéskötési eljárás során az Önkormányzat nevében 

eljárjon. 

 

77.  06. 

30. 
A Mazsorett 

Csoport 

részére „Az év 

Sportolói” 

kitüntető díj 

adományozásá

ról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet 17. §-ában foglaltak 

figyelembevételével - kiemelkedő sportteljesítménye 

elismeréseként 2015. évben „Az év Sportolói” kitüntető címet 

adományozza a Kakucsi Mazsorett Csoport tagjainak. 

A Díj átadására a falunapi rendezvényen kerül sor. 

78.  06. 

30. 
A Helpynet 

Kft. 

megkeresésével 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Helpynet Kft. (1066 Budapest, Teréz krt. 38. I. 

em. 110.) - egészségügyi és bűnmegelőzési riasztások kezelésére 

alkalmas rendszerének bevezetésére tett - ajánlatát, és úgy dönt, 

hogy a tárgyban döntést a lakosság megkérdezése nélkül nem 

kíván hozni.  

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kft. vezetése - saját 

szervezésükben - ez év október végén tartson a település 

lakosságának, vállalkozásainak egy fórumot, melyen ismertetik a 

cég tevékenységét és „Helpynet”-ajánlatát.  

Az Önkormányzat a Kft. részére a fórum megtartásának helyét 

ingyenesen biztosítja, és vállalja, hogy szórólapokon és a 

weboldalán keresztül is értesíti a lakosságot a program 

megtartásának helyéről és idejéről. 

79.  06. 

30. 
Helyi lakos 

szemétszállítási 

díj fizetésével 

kapcsolatos 

fellebbezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja 

Schulcz Istvánné, 2366 Kakucs, Május 1. utca 9. szám alatti 

lakos fellebbezését, melyben - mint egyedülálló, 70 éven felüli 

személy - a szemétszállítási díjfizetési mentességének 

visszaállítását kérte. 

A Képviselő-testület a fellebbezést a települési támogatásról és 

az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet 21. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 

utasítja el, miszerint: „díjfizetési mentességben részesül továbbá 

kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek az 

ingatlanára nincs bejelentve természetes vagy jogi személy, és 

életvitelszerűen nem tartózkodik ott senki. A kérelemben 

nyilatkozni kell a feltételek fennállásáról”. 

Az említett rendelkezésből következik, hogy nem részesülhet 

díjmentességben az, akinek az ingatlanára be van jelentve 

vállalkozás. 

Tekintettel arra, hogy a nevezett rendelet 21. § (2) bekezdés a) 

pontja és a (3) bekezdése alapján: „szilárdhulladék elszállítására 

vonatkozó közszolgáltatás díjának megfizetéséhez 

kedvezményben részesül a 70. életévét betöltött egyedülálló, az 

életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ő az 



ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos 

használója, és az ellátás összege a hulladékszállítási díj 100%-

a,” a kérelmező, mint magánszemély jogosult a teljes 

díjkedvezményre. 

A kérelmező ingatlanához bejelentett vállalkozás viszont köteles 

kifizetni a vállalkozásokra megszabott díjat.  

 

A Képviselő-testület tájékoztatja kérelmezőt, hogy amennyiben a 

szemétszállítási díj számláját az ingatlanára bejegyzett 

vállalkozás nevére átírattatja, jogosult a vállalkozás a díjat a 

működési költségből jóváírni. 

80.  06. 

30. 
Helyi lakos 

szemétszállítási 

díj fizetésével 

kapcsolatos 

fellebbezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja 

Márkus Imréné, 2366 Kakucs, Gizella utca 51. szám alatti lakos 

fellebbezését, melyben - mint egyedülálló, 70 éven felüli 

személy - a szemétszállítási díjfizetési mentességének 

visszaállítását kérte. 

A Képviselő-testület a fellebbezést a települési támogatásról és 

az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet 21. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 

utasítja el, miszerint: „díjfizetési mentességben részesül továbbá 

kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek az 

ingatlanára nincs bejelentve természetes vagy jogi személy, és 

életvitelszerűen nem tartózkodik ott senki. A kérelemben 

nyilatkozni kell a feltételek fennállásáról”. 

Az említett rendelkezésből következik, hogy nem részesülhet 

díjmentességben az, akinek az ingatlanára be van jelentve 

vállalkozás. 

Tekintettel arra, hogy a nevezett rendelet 21. § (2) bekezdés a) 

pontja és a (3) bekezdése alapján: „szilárdhulladék elszállítására 

vonatkozó közszolgáltatás díjának megfizetéséhez 

kedvezményben részesül a 70. életévét betöltött egyedülálló, az 

életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ő az 

ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos 

használója, és az ellátás összege a hulladékszállítási díj 100%-

a,” a kérelmező, mint magánszemély jogosult a teljes 

díjkedvezményre. 

A kérelmező ingatlanához bejelentett vállalkozás viszont köteles 

kifizetni a vállalkozásokra megszabott díjat.  

 

A Képviselő-testület tájékoztatja kérelmezőt, hogy amennyiben a 

szemétszállítási díj számláját az ingatlanára bejegyzett 

vállalkozás nevére átírattatja, jogosult a vállalkozás a díjat a 

működési költségből jóváírni. 

81.  06. 

30. 
Pénzügyi 

ügyintézők 

részére 

céljutalom 

megállapításár

ól 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a pénztár 

átadás-átvétele miatti, szokásosnál nagyobb terhelést jelentő 

egyedi munka elvégzésére tekintettel - Benkovics Edina 

gazdasági vezetőt nettó 150.000 Ft, Berki Eszter pénzügyi 

ügyintézőt nettó 100.000 Ft céljutalomban részesíti. 

A Képviselő-testület a jutalom összegének fedezetét az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék 

terhére biztosítja. 

82.  08. Igazgatási Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete igazgatási 



06. szünet 

elrendeléséről 

a 

Polgármesteri 

Hivatalban 

szünetet rendel el a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban 2015. 

augusztus 12-19. között.  

A Hivatal a megjelölt időpontban zárva tart, ügyeletet telefonos 

elérhetőség megadása útján biztosítanak. 

83.  08. 

06. 
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 Dr. Kendéné Toma 

Mária 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 

1/2015 számú ajánlásában előírt tartalommal - legkésőbb - 2015. 

szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa be a 

MEKH-hez. 

84.  08. 

06. 
Kakucs 

közműves 

szennyvízelveze

tő rendszer 

gördülő 

fejlesztési 

tervének 

elkészítése 

tárgyában 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

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

ában foglaltakra figyelemmel - felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária 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 

1/2015 számú ajánlásában előírt tartalommal - legkésőbb - 2015. 

szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa be a 

MEKH-hez. 

85.  08. 

06. 
Kakucs-

Újhartyán 

közműves 

szennyvíztisztít

ó rendszer 

gördülő 

fejlesztési 

tervének 

elkészítése 

tárgyában 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

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

ában foglaltakra figyelemmel - felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária 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-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 

1/2015 számú ajánlásában előírt tartalommal - legkésőbb - 2015. 

szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa be a 

MEKH-hez. 

86.  08. 

06. 
Az OKTKT és 

az NHSZ 

OKÖT Kft. 

hulladékgazdál

kodásával 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

„I. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt üzemeltetési 

koncepciójának jóváhagyása,  

II. A Társulás tagönkormányzatai által megkötendő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetének 

jóváhagyása, valamint  

III. A Társulási Megállapodás módosítása a KEOP-1.1.1/C/13 

konstrukció keretében elnyert pályázat keretében megvalósuló 

vagyon egységes üzemeltetésére tekintettel”  

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13 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 az Önkormányzat 

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. 

87.  08. 

06. 
Szándéknyilatk

ozat az NHSZ 

OKÖT 

Nonprofit Kft. 

részére a 

szelektívhullad

ék-gyűjtéssel 

kapcsolatos 

feladatokban 

való részvételre 

vonatkozóan 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel 

arra, hogy Kakucs Önkormányzata nem tagja az NHSZ OKÖT 

Nonprofit Kft-nek és nem tulajdonos a dabasi lerakóban – 

vállalja, hogy az Önkormányzat az üzemeltetési koncepcióban 

vállaltak szerint jár el. Ennek értelmében a Kakucs 

Önkormányzatával szerződött közszolgáltatót - a CSÉV-KA 

Nonprofit Kft.-t - kötelezően bevonja, mint alvállalkozót - az 

NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.-nek, a KEOP 1.1.1/C projekt 

keretében megvalósuló eszközök üzemeltetésére (hasznosítására) 

vonatkozó feladatok ellátására a KEOP vagyon egységes 

üzemeltetésének megvalósítása érdekében. 

 

88.  08. 

06. 
A CSÉV-KA 

Kft. részére 

tagi kölcsön 

nyújtásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy az Önkormányzat a résztulajdonában lévő CSÉV-KA 

Nonprofit Kft (2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/B) részére 

2015. júliusától – októberéig - összesen 4 hónapon keresztül - 

havi 1.000.000 Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújtson.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert a tagi kölcsön CSÉV-KA Nonprofit Kft. részére 

történő átutalására. 

89.  08. 

06. 
A Kakucs 

Települési 

Értéktár és 

Értéktár 

Bizottság 

létrehozásáról 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, tekintettel a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésére - települési értéktárat hoz létre Kakucs Települési 

Értéktár elnevezéssel. 

 



2.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján - létrehozza a Kakucs Települési Értéktár Bizottságot és 

tagjainak az alábbi személyeket választja meg:  

A Bizottság elnöke:   

Jasper Kata,   1093 Budapest, Lónyay utca 25. 

A Bizottság tagjai:   

Csernák Jánosné,   2366 Kakucs, Kossuth L. utca 10/A. 

Kakucsi-Csernák Zoltán,  2366 Kakucs, Gizella utca 35. 

Kovács Tamás,   2366 Kakucs, Fő utca 240. 

Maczák Ibolya,   2366 Kakucs, Fő utca 242. 

Tóth Istvánné,   2366 Kakucs, Rónay Gy. utca 57. 

Varró Jánosné,   2366 Kakucs, Bem utca 8. 

90.  08. 

06. 
A Kakucs 

Települési 

Értéktár 

Bizottság 

Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatána

k elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucs 

Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a következők szerint fogadja el: 

 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

91.  08. 

06. 
A honlap 

karbantartásár

a kötött 

vállalkozási 

szerződés 

felmondásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Kakucs község honlapjának karbantartására, frissítésére 

és adatokkal történő feltöltésére vonatkozó - az Önkormányzat és 

a PEKO-Line Kft. (2366 Kakucs, Fő utca 98.) között, 2014. 

január 2-án újrakötött, megbízással vegyes vállalkozási 

szerződést - 2015. szeptember 30. napjával indokolás nélkül 

felmondja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a honlapot karbantartó Kft. 

ügyvezetőjét, hogy ezen határozat megismerését követően a 

honlap tartalmát hagyja meg abban a formában, ahogyan az az 

aktuális időpontban rendelkezésre áll, abból ne töröljön le 

semmit, adatvesztést ne eszközöljön, és a Polgármester Asszony 

részére a honlap hozzáférési kódjait, hozzáférési jogosultságát 

adja át, ellenkező esetben a Képviselő-testület peres eljárás 

keretében fogja érvényesíteni az Önkormányzat jogait, 

figyelembe véve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor 

hatályos jogszabályokat. 

92.  09. 

10.  
Az 

Önkormányzat 

2015. I. félévi 

költségvetési 

beszámolójáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetési beszámolóját 

529.902.801,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal, 

193.295.759,- Ft összegű teljesített bevétellel, 

197.838.330,- Ft összegű teljesített kiadással,  

10.071.606,- Ft önkormányzati, 

343.583,- Ft polgármesteri hivatali és 

587.136,- Ft óvodai záró pénzkészlettel, 

elfogadja. 

93.  09. 

10.  
Az 

Önkormányzat 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetése 1. módosításához a 2015. 



2015. évi 

költségvetési 

előirányzataina

k 1. 

módosításáról 

június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-

módosítást: 

 

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

94.  09. 

10.  
A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda 

beszámolójána

k elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda által a 2014/15. nevelési évről 

készített beszámolót. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

95.  09. 

10.  
A Kakucs 

036/30. hrsz-ú 

ingatlan 

értékesítési 

feltételeinek 

meghatározásá

ról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 

Kakucs 036/30. hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a 

Zöldkép Kft.-vel (székhelye: 2366 Kakucs, Rónay György utca 

36.) megkötött adásvételi előszerződésben foglaltakkal, és 

utólagos hozzájárulását adja az alábbi szövegezésű előszerződés 

megkötéséhez: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

96.  09. 

10.  
A Kakucs 

036/30. hrsz.-ú 

ingatlan 

véglegesen más 

célú 

hasznosítása 

tárgyában 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Kakucs Község Önkormányzata, mint tulajdonos, 

kezdeményezi a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási 

Hivatala Földhivatali Osztályánál a Kakucs 036/30. hrsz. alatti, 

Má2 GKSZ (gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató) építési 

övezetbe tartozó, 1 ha 8431 m
2
 nagyságú, szántó művelési ágú 

ingatlan mezőgazdasági művelés alóli kivonását és végleges más 

célú hasznosítását - telephely létesítése érdekében. 

 

2.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a művelésből történő 

kivonást követően az 1.) pontban megjelölt ingatlan a Zöldkép 

Kft. (2366 Kakucs, Rónay utca 36.) részére értékesítésre kerüljön 

ipari telephely létesítése céljából.  

 

3.) A Képviselő Testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

Polgármestert, hogy az Önkormányzat részéről a tárgyban 

megtegye a szükséges intézkedéseket, és a termelésből való 

kivonás engedélyezését követően a Kft.-vel a végleges adásvételi 

szerződést megkösse. 

97.  09. 

10.  
Ingatlanközvetí

tési díj 

elfogadásáról 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy a 67/2015. (06. 30.) Határozat alapján megkötött 

ingatlanközvetítői szerződésben foglalt feltételekkel 

megegyezően Dr. Kendéné Toma Mária Polgármester Asszony 

az Önkormányzat nevében ingatlanközvetítői szerződést kössön 

az LB-Paktum Kft.-vel (székhelye: 2366 Kakucs, Rónay György 

utca 28.) az Önkormányzat tulajdonában lévő 036/30. hrsz-ú 

ingatlan értékesítésére vonatkozóan. 

 

2.) Az 1.) pontban megjelölt ingatlan vételára nettó 7.372.400 Ft, 

melynek figyelembevételével az ingatlanközvetítői díj mértéke: 

243.290 Ft.  

A Képviselő-testület dönt ezen összeg költségvetésben történő 

elkülönítéséről és hozzájárul annak az ingatlanközvetítő 

vállalkozás részére történő kifizetéséhez. 

98.  09. A szociális célú 1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 



10.  tűzifavásárlásh

oz kapcsolódó 

önerő 

elkülönítéséről 

határoz, hogy 160 m
3 

mennyiségű kemény lombos fafajtájú 

tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 

pontban megjelölt 160 m
3
 mennyiségű tűzifa vásárlásához 

203.200,- Ft saját forrást biztosít az Önkormányzat 

költségvetésében. 

99.  09. 

10.  
Az 

Önkormányzat

i ASP 

Központhoz 

való 

csatlakozási 

szándékról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – Kakucs 

Község Önkormányzata és intézményei tekintetében - támogatja 

az Önkormányzati ASP Központhoz való csatlakozást a teljes 

igénybe vehető szakrendszer vonatkozásában. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt 

a tárgyban a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására.  

 

100.  09. 

10.  
A Bursa 

Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzat

i 

Ösztöndíjrends

zerhez történő 

csatlakozásról 

A Képviselő-testület - Kakucs Község Önkormányzatának (a 

továbbiakban: Önkormányzat) a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásáról - 

az alábbiak szerint dönt, és felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert a csatlakozási nyilatkozat Önkormányzat 

nevében történő aláírására: 

 

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 2016. évi pályázati fordulójához.  

2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint 

a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2016. 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 2016. 

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. 

101.  09. 

10.  
A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati 



Intézményfenn

tartó 

Önkormányzat

i Társulás 

2015. I. félévi 

beszámolójána

k elfogadásáról 

Társulás 2015. I. félévi beszámolóját és pénzügyi kimutatását az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

102.  09. 

10.  
A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenn

tartó 

Önkormányzat

i Társulás 

2015. évi 

költségvetése 

módosításának 

elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati 

Társulás 2015. évi költségvetésének módosítását az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

Eredeti előirányzat: 

bevétel:    31.951.000 Ft 

kiadás:    31.951.000 Ft 

 

Módosított előirányzat: 

bevétel:    32.906.000 Ft 

kiadás:    32.906.000 Ft. 

 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a módosítás 

következtében Kakucs Község Önkormányzata az „Ügyelet” 

fenntartásához lakosságarányosan az eredetileg meghatározott 

3.605.000 Ft helyett 3.787.000 Ft-tal járul hozzá.  

103.  09. 

10.  
A Kakucsi 

Polgármesteri 

Hivatal 

köztisztviselőir

e vonatkozó 

etikai 

szabályzatról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó etikai 

szabályzat tartalmát ezen határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Köztisztviselői 

Etikai Kódex tartartalmát a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőivel megismertesse. 

104.  09. 

10.  
A 

Szentjánosbogá

r Katolikus 

Családi 

Napközibe járó 

gyermekek 

étkezési térítési 

díjának 

meghatározásá

ról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózatba járó 

gyermekek étkezési térítési díjának meghatározásával 

kapcsolatban a következő döntéseket hozza: 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat - 

figyelembe véve a Családi Napközi Hálózat (2366 Kakucs, Fő 

utca 156/C.) kérelmében foglaltakat - a kakucsi Családi 

Napközibe járó gyermekek részére - az Önkormányzat 

mindenkor hatályos, vonatkozó rendeletében - az óvodás 

gyermekekre meghatározott térítési díj 50%-ának megfelelő 

összegben biztosítsa az Önkormányzat Konyhájáról megrendelt 

étkeztetést. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy a Szentjánosbogár Katolikus Családi 

Napközi Hálózattal az e határozat mellékletében foglalt 

szövegezésű étkezési szerződést megkösse. 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

105.  09. 

10.  
Pályázati 

támogatással 

megvalósult 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

DAKÖV Kft.-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), a Kakucs, Fő utca 

34. szám és a Coop ABC előtti megsüllyedt, berepedezett 



utak hibáinak 

kijavíttatásáról 

útszegélynek, valamint az Ibolya utca 12. szám előtti, utólagos 

csatornabekötés folytán feltört útfelületnek a helyreállítására. 

106.  09. 

10.  
Az 

Egészségház 

előtti terasz és 

bejáró 

hibáinak 

kijavításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a JSP 

’97. Kft.-t (2366 Kakucs, Fő utca 11.) a Kakucs, Fő utca 156/D. 

alatt lévő Egészségház előtti terasz mozgó térköveinek, valamint 

az árkot fedő bejárórész oldalfalának a rögzítésére. 

 

107.  09. 

10. 
Jelzálogjog-

törlési ügyben 

egyedi 

döntésről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gavló 

Zoltán és élettársa kérelmére, a tulajdonukban lévő 2366 Kakucs, 

Fő utca 140. szám alatti, Kakucs, 400. hrsz-ú ingatlannak 2016. 

szeptember 8-a előtt történő elidegenítése esetén - figyelembe 

véve családjuk szociális helyzetét - egyedi méltányosságot 

gyakorolva hozzájárul, hogy Kakucs Község Önkormányzata 

javára az ingatlan-nyilvántartásban 500.000 Ft és járulékai 

erejéig bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlésre 

kerüljön abban az esetben, ha nevezettek megfizetnek 

Önkormányzatnak - a 329-4/2006. iktatószámú, lakáscélú 

támogatásról szóló megállapodás 3.) pontjában meghatározott 

fizetési kötelezettség helyett - 50.000 Ft-ot támogatás-

visszafizetés jogcímén. 

108.  09. 

16. 
Körzeti 

megbízott 

igényléséről a 

Dabasi 

Rendőrkapitán

yságtól 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 

Kocsis István rendőr alezredes Urat, a Dabasi Rendőrkapitányság 

Vezetőjét, hogy - tekintettel arra, hogy fizikálisan hosszú 

hónapok óta nincs jelen Kakucs településen körzeti megbízott - 

biztosítani szíveskedjék községünk részére egy fő állandó körzeti 

megbízott jelenlétét. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

Polgármestert és Nagy Pál Alpolgármestert, hogy a körzeti 

megbízott biztosítása ügyében vegyék fel a kapcsolatot a 

Rendőrkapitány Úrral. 

109.  09. 

16. 
A 

Közbiztonsági 

Kft. 

felkéréséről 

járőrnapló 

vezetésére és 

vezénylés 

előzetes 

benyújtására 

vonatkozóan 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

Kakucsi Közbiztonsági Kft. tagjait, hogy 2015. október 1. 

napjától kezdődően a mindenkori heti éjszakai vezénylésüket a 

tárgyhetet megelőző hét folyamán, illetve a napi járőrözésükről 

készített naplót utólagosan, minden tárgyhónapot követő hónap 

5. napjáig nyújtsák be a Polgármesteri Hivatalba tájékoztatás 

céljából. 

 

110.  09. 

16. 
Belvízelvezetési 

feladatok 

elvégzéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a Dunavölgyi Vízgazdálkodási 

Társulat (2370 Dabas, Vonat utca 18.) 18/2015. iktatószámú 

ajánlatát, melyet a Kakucs Önkormányzata tulajdonában lévő 

belvízelvezető csatornák egyszeri fenntartási munkáinak 

elvégzésére nyújtott be. 

 

2. A Képviselő-testület  

a) az U-I. jelű csatorna Kakucsra eső 1825 fm-es (0116/2. 

0114/5., 0117., 0115. hrsz-ú) szakaszán  



- mederszelvény kaszálására, cserjeirtásra a meder felső 

partéléig, 

- egyoldali járóút kaszálására, cserjeirtásra, 

- nyesedék depóniába történő kihordására, 

- műtárgytisztításra, 

- meder gyökérzónás kotrására, 

- a kiszedett iszap rendezésére 

bruttó 1.789.430 Ft-ot, míg  

b) az U-III. jelű csatorna Kakucsra eső 1075 fm-es (104/4. hrsz-

ú) szakaszán  

- mederszelvény kaszálására, cserjeirtásra a meder felső 

partéléig, 

- egyoldali járóút kaszálására, cserjeirtásra, 

- nyesedék depóniába történő kihordására, 

- műtárgytisztításra, 

- iszapdugók eltávolítására a mederszelvényből 

bruttó 1.219.200 Ft-ot, 

mindösszesen 3.008.630 Ft-ot különít el az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri Benkovics Edina gazdasági 

vezetőt, hogy a határozatban szereplő munkák elvégzését 

rendelje meg a Társulattól. 

111.  10. 

05. 
A szociális célú 

tűzifavásárlásh

oz 

kapcsolódóan 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére vonatkozó 98/2015. 

(09. 10.) számú Határozatát hatályon kívül helyezi és a tárgyban 

a következő döntést hozza: 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy 160 m
3 

mennyiségű kemény lombos fafajtájú tűzifa 

megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 

pontban megjelölt 160 m
3
 mennyiségű tűzifa vásárlásához 

203.200,- Ft saját forrást biztosít az Önkormányzat 

költségvetésében. 

3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy Kakucs Község 

Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

112.  10. 

05. 
Kakucs Község 

Településszerk

ezeti Tervének 

módosításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja 

Kakucs település közigazgatási területének a 0112/3 (a 

telekegyesítés után 0112/7) hrsz. területre vonatkozó, 87/2004. 

(07. 29.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott 

Településszerkezeti Tervét.  

2. Jelen határozat mellékletei: 

         - 1.: Településszerkezeti terv módosítás leírása 

         - 2.: Biológiai aktivitásérték számítás  

         - 3.: Területrendezési terveknek való megfelelőség 

igazolása 

         - 4.: „TSZT/M- 2015”  jelű Településszerkezeti terv 

3. Jelen határozat a mellékletekkel együtt érvényes, azokkal 



együtt alkalmazandó.  

A 87/2004. (07.29.) sz. számú határozattal elfogadott 

Településszerkezeti Terv, a módosítással érintett területeken 

hatályát veszti, helyébe a jelen határozattal elfogadott, 

„TSZT/M-2015” jelű tervlap szerinti megállapítások lépnek.  

4.  Jelen határozat az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 

113.  10. 

05. 
A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda 

2015/2016. évi 

munkatervéne

k 

véleményezésér

ől 

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.) 2015/16. évi munkatervét 

megismerte, megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért. 

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

114.  10. 

05. 
A Kakucs 

036/24. hrsz-ú 

ingatlan 

értékesítési 

feltételeinek 

meghatározásá

ról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs 036/24. 

hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármester a JSP ’97 Kft.-vel (székhelye: 2366 Kakucs, 

Fő utca 11.) megkösse az alábbi szövegezésű adásvételi 

előszerződést: 

(lásd az ülés előterjesztései között) 

115.  10. 

05. 
A Kakucs 

036/24. hrsz.-ú 

ingatlan 

véglegesen más 

célú 

hasznosítása 

tárgyában  

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Kakucs Község Önkormányzata, mint tulajdonos, 

felhatalmazza a JSP ’97 Kft.-t.(2366 Kakucs, Fő utca 11.), hogy 

kezdeményezze a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási 

Hivatala Földhivatali Osztályánál a Kakucs 036/24. hrsz. alatti, 

Má2 GKSZ (gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató) építési 

övezetbe tartozó, 1 ha 7227 m
2
 nagyságú, szántó művelési ágú 

ingatlan mezőgazdasági művelés alóli kivonását és végleges más 

célú hasznosítását - telephely létesítése érdekében. 

 

2.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a művelésből történő 

kivonást követően az 1.) pontban megjelölt ingatlan a JSP ’97 

Kft. részére értékesítésre kerüljön ipari telephely létesítése 

céljából.  

 

3.) A Képviselő Testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy az Önkormányzat részéről a tárgyban 

megtegye szükséges intézkedéseket, és a termelésből való 

kivonás engedélyezését követően a Kft.-vel a végleges adásvételi 

szerződést megkösse. 

116.  10. 

05. 
A család- és 

gyermekjóléti 

szolgálat 

további 

működtetéséről 

1.) Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által 

meghatározott család- és gyermekjóléti szolgálat keretében 

végzett lakóhely szintű minimumszolgáltatásokat, valamint 

általános segítő kötelező feladatokat 2016. január 1. 

napjától - továbbra is - a Társult Önkormányzatok „Együtt” 

Segítőszolgálatai által (2373 Dabas, Áchim u. 6.), a jelenlegi 

személyi és tárgyi feltételekkel kívánja elláttatni. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kendéné Toma Mária 



polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészítendő 

feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatban felmerülő 

adminisztrációs és egyéb feladatok ellátására, valamint a 

szerződés aláírására. 

117.  10. 

05. 
Vidékfejlesztési 

Egyesületek 

esetleges 

összeolvadásáv

al 

kapcsolatban 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az 

ismertetett csatlakozási feltételekkel - nem ért egyet a Ráckeve és 

Térsége TDM szervezet HACS tagsága csatlakozási szándékával 

a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez, ezért kéri 

az Egyesület Elnökségét, hogy tárgyalja újra a két térség 

összevonásának feltételeit. 

118.  10. 

05. 
Az 

Egészségház 

előtti tér 

burkolathibáin

ak 

kijavításáról és 

parkolójának 

felújításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Kakucs, Fő utca 156/D. szám alatt lévő Egészségház 

előtti tér burkolathibáinak kijavításával és parkolójának 

felújításával a JSP ’97 Kft.-t (2366 Kakucs, Fő utca 11.), bízza 

meg, a Kft. 2015. szeptember 22-ei keltezésű költségbecslésében 

foglalt tartalommal. 

A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésére az Önkormányzat 

2015. évi költségvetésében 1.000.000 Ft-ot különít el az általános 

tartalék terhére 

119.  10. 

05. 
Az 

OKTKT 

részére 

hulladékgyűjtő 

edények 

beszerzéséhez 

kapcsolódó 

ÁFA-

finanszírozásró

l 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ország 

Közepe Többcélú Kistérségi Társulás részére a hulladékgyűjtő 

edények áfa finanszírozására 289.702 Ft támogatást biztosít az 

általános tartalék keret terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert a szerződés aláírására. 

120.  10. 

05. 
Az 1848-49-es 

forradalom és 

szabadságharc

ban részt vett 

kakucsi 

lakosokról 

történő 

megemlékezésr

ől 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy az Önkormányzat emléket kíván állítani az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharcban részt vett kakucsi lakosok 

tiszteletére, és e célból nevüket a település központi parkjában 

lévő Hősök Emlékművének falára felvésettetik. 

Az emléktáblára vésendő szöveg: 

„Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kakucsi hősei: 

Tóth Pál 

Ulicska János 

Zsigár Ferenc” 

121.  10. 

05. 
A Hősök 

Emlékművén 

elhelyezett 

táblák 

felújításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

HEGA-STONE Kft.-t, (2366 Kakucs, Fő utca 238., képviseli: 

Herman Gábor ügyvezető) a központi parkban lévő Hősök 

Emlékművén elhelyezett táblák felújítására, és egyúttal 

kiegészítteti a táblákon lévő neveket az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcban részt vett kakucsi lakosok nevével. 

 

A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésének költségét az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka 

terhére különíti el. 

122.  10. 

05. 
A Helyi 

Esélyegyenlősé

gi Program 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2013 szeptemberében elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot a szociális ellátásokban történt nagymértékű törvényi 



felülvizsgálatár

ól 

változások miatt felül kívánja vizsgálni 

123.  10. 

05. 
Orvosi műhiba 

miatti 

kártérítési 

ügyről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Banasák Antal, 2375 Tatárszentgyörgy, Vitéz sor 10. szám 

alatti lakos és hozzátartozói ügyében - a Budapest Környéki 

Törvényszék 21.P.20.343/2015/5. számú ítéletében foglaltakat 

figyelembe véve - Kakucs Község Önkormányzatára jutó 

részösszegként 2015. évben kártérítés, illetve annak kamatai 

jogcímén 2.500.000 Ft összegű fizetési kötelezettséget határoz 

meg az Inárcs-Kakucs-Újhartyán-Újlengyel települések által 

közösen üzemeltett háziorvosi ügyelet működési ideje alatt 

történt orvosi műhiba bizonyítottságára tekintettel. 

A Képviselő-testület a fenti összeget az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében, az általános tartalék terhére különíti el. 

124.  10. 

05. 
Hulladékgazdá

lkodással és a 

CSÉV-KA 

Kft.-nek 

nyújtott tagi 

kölcsönnel 

kapcsolatban 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy megvizsgálva a CSÉV-KA Nonprofit Kft. körül kialakult 

fizetési és ügyintézési nehézségeket, 2015. október hónaptól 

felfüggeszti a 88/2015. (08. 06.) számú Határozatában foglaltak 

teljesítését, melyben az Önkormányzat négy hónapon keresztül 

havi 1 millió forintos kamatmentes kölcsön biztosításáról 

határozott a Kft. fizetési kötelezettségeinek átmeneti 

rendezéséhez. 

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

polgármestert, hogy a Kft. működéséhez nyújtott nagymértékű 

önkormányzati hozzájárulás visszaszorítása és a Kft. további 

helyzetének megtárgyalása érdekében vegye fel a kapcsolatot a 

CSÉV-KA Kft. másik tulajdonosának, Csévharaszt 

Önkormányzatának polgármesterével 

125.  10. 

05. 
A Csíkosi úti 

külterületi 

ingatlanok 

előtti ivóvíz- és 

szennyvízcsato

rna-hálózat 

megépítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Kakucs, Csíkosi úton lévő külterületi lakótelkek előtt 

megépítteti az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat 

gerincvezetékét. 

A Képviselő-testület elfogadja a - helyi víziközműveket 

üzemeltető - DAKÖV Kft. (2360 Dabas, Széchenyi u. 3.), 

árajánlatában foglaltakat, és megbízza a Kft.-t a munkálatok 

elvégzésével. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a szennyvízcsatorna-

hálózat kiépítésének 5.656.107 Ft összegű költsége a bérleti díj 

terhére kerül elszámolásra, míg az ivóvízhálózat kiépítésére a 

2015. évi költségvetésben elkülönít 1.845.335 Ft-ot az általános 

tartalék terhére. 

126.  11. 

02. 
A Kakucsi 

Kökörcsin 

Óvoda 

Pedagógiai 

Programjának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglalt melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 

a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Pedagógiai Programját, s egyetért a 

Program azon rendelkezéseivel, amelyekből az Önkormányzatra, 

mint fenntartóra többletkötelezettség hárul. 

127.  11. 

02. 
A vasút 

mögötti Csíkos 

pusztán lévő 

tanyák 

elnevezésének 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja 

az alábbi külterületi tanyák elnevezésére tett javaslatokat a 

következők szerint: 

 

(lásd az ülés előterjesztései közöttt) 



jóváhagyásáról 

128.  11. 

02. 
A 2016. 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 2016. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési feladatok ellátásával az Önkormányzat 2016. évi 

ellenőrzési tervében foglaltak figyelembevételével.  

 

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

elvégzésének költségeire az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében 375.000,-Ft + ÁFA összeget különít el. 

 

3. A Testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy a tárgyban a Kft.-vel kötendő szerződést az 

Önkormányzat nevében aláírja. 

129.  11. 

02. 
Az 

Önkormányzat 

2016. évi belső 

ellenőrzési 

tervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a 2016. évi belső ellenőrzési terv keretében az adók 

kezelésének, nyilvántartásának, a helyi adóztatási feladatok 

ellátásának, valamint a vállalkozások által benyújtott 

iparűzési adóbevallások ellenőrzését végezteti el - a belső 

ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott vállalkozás útján - 

ezen határozat mellékletét képező BELSŐ ELLENŐRZÉSI 

TERV-ben foglaltak alapján. 

(lásd az ülés előterjesztései közöttt) 

130.  11. 

02. 
Pest Megye 

önálló NUTS 2 

régióvá válása 

kezdeményezés

ének 

támogatásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében 

támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását; 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest 

Megye Önkormányzata részére.    

131.  11. 

02. 
A 124//2015. 

(10. 05.) 

Határozat 1. 

pontjában 

foglaltak 

visszavonása 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

visszavonja a 124/2015. (10. 05.) számú Határozatában 

foglaltakat, melyben felfüggesztette a 88/2015. (08. 06.) számú 

Határozatában foglaltak teljesítését.  

A Testület egyúttal hozzájárul, hogy a CSÉV-KA Kft. részére 

átutalásra kerüljön - a 2015. október és november hónapokra 

vonatkozóan - havi 1 millió forint kamatmentes tagi kölcsön a 

Kft. fizetési kötelezettségeinek átmeneti rendezéséhez. 

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

polgármestert, hogy a kölcsön Kft. részére történő átutalásáról 

gondoskodni szíveskedjék. 

132.  12. 

01. 
A helyi 

iparűzési 

adórendelet 

szövegének 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglaltak szerint egyetért a helyi iparűzési adóról 

szóló 21/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítására 

tett javaslattal, és felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelettervezet 

szövegét véleményezésre küldje meg a Miniszterelnökség 

Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére. 

133.  12. 

01. 
Általános 

iskolai felvételi 

körzethatár 

meghatározásá

val kapcsolatos 

vélemény 

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  



kialakításáról - 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. 

134.  12. 

01. 
Folyószámlahit

el-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 2016. év elején történő megkötésének 

napjától - 2016. december 31-éig 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. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az 

Önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a 

fentiek szerinti hitelszerződés aláírására. 

135.  12. 

01. 
A Képviselő-

testület 2016. 

évi 

munkatervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 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 2016. évi 

költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Döntés pályázat kiírásáról civil szervezetek számára; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ március 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt pályázatok 

elbírálása; 

2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai 

összegzés elfogadása; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

3./ április 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet 



megvitatása és elfogadása; 

Önkormányzat 30 napon túli kintlévőségeiről beszámoló; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ május 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda maximális 

csoportlétszáma megemelésének 

engedélyezéséről; 

Kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

5./ június 

Döntés 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 2016. I. félévi 

költségvetési beszámolójának megvitatása és elfogadása; 

Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2016/2017. évi 

munkatervének véleményezése; 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról; 

8./ november 

Kakucs Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

A helyi adórendeletek módosítása; 

Térítési díjak felülvizsgálata; 

A 2017. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

9./ december  

Közmeghallgatás; 

A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének 

elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

136.  12. 

01. 
Az V. Kakucsi 

Nemzetközi 

Böllérfesztivál 

költségeihez 

való 

hozzájárulásról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a Kakucson 2016. január 9-én megrendezésre kerülő 

V. Nemzetközi Gasztronómiai Hagyományőrző Böllérfesztivál 

költségeihez történő hozzájárulásként az Önkormányzat 2016. 

évi költségvetésében 1.560.000,- Ft-ot különít el. 

2./ A támogatás összegének a „Hagyományőrzés A 

Gasztronómiáért Egyesület” (székhelye: 2366 Kakucs, Rákóczi 

utca 10.) részére történő átadás 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, és legkésőbb 2016. 

január 22-éig benyújtani azokat az Önkormányzathoz. 

137.  12. 

01. 
Helyi lakos 

sportoló, 

külföldi 

versenyen 

történő 

részvétele 

támogatásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy Zélity Katalin, Kakucs, Dózsa György utca 24. szám 

alatti lakos sportolót 70.000 Ft, azaz hetvenezer forint összegű 

támogatásban részesíti az Önkormányzat - a 2016. február 9. és 

13. között, Spanyolországban megrendezésre kerülő Siketek Női 

Futsal Bajnokok Ligáján való részvételének költségeihez való - 

hozzájárulásként.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Csoportját, hogy a támogatás összegét utalja át a Siketek Sport 

Klubjának, az UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000101-

00350008 számú számlájára. 

138.  12. 

01. 
A Dabas és 

Környéke 

Mentőorvosi-

Mentőtiszti 

Kocsi 

Nonprofit Kft. 

támogatási 

kérelméről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti 

Kocsi Nonprofit Kft (székhely: 2370 Dabas, Lakos dr. utca 30.) 

megkeresését és úgy dönt, hogy anyagi lehetőség hiányában az 

Önkormányzatnak nem áll módjában támogatást nyújtani a Kft. 

részére. 

 

139.  12. 

16. 
A Társult 

Önkormányzat

ok „Együtt” 

Segítőszolgálat

a Társulás 

módosított 

társulási 

megállapodásá

nak 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 

Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulásáról 

szóló megállapodást (módosított, egységes szerkezetben). 

(lásd az ülés előterjesztései közöttt) 

 


