
A Képviselő-testület 2018. 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. 

22. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Önkormányzati 

Társulás 2017. III. 

negyedévi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati 

Társulás 2017. III. negyedévi beszámolóját és pénzügyi 

kimutatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

2.  01. 

22. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Társulás 2018. 

évi 

költségvetéséhez 

történő 

hozzájárulásról  

Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésére 

lakosságarányosan 6.261.024 Ft-ot különít el az 

Önkormányzat 2018. költségvetésében. 

 

3.  01. 

22. 

A helyi 

szavazatszámláló 

bizottságok 

tagjainak és 

póttagjainak 

megválasztásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § 

(1) bekezdése alapján a Kakucs községi helyi 

szavazatszámláló bizottságokba tagnak és póttagnak az 

alábbi, választójoggal rendelkező személyeket választja 

meg: 

bizottsági tagnak: 

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

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

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

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

5. Tóth Mihályné Kakucs, Fő utca 218. 

6. Svébis Mihályné Kakucs, Gizella u. 82. 

7. Greman Lászlóné Kakucs, Fõ u. 206. 

8. Csernák Ferencné Kakucs, Fõ u. 120.  

9. Herman Ágnes Kakucs, Fõ u. 238.  

póttagnak: 

1. Strupka Borbála Kakucs, Fõ u. 220. 

2. Liszkai Mária  Kakucs, Fõ u. 124. 

3. Pucsinszki Péterné Kakucs, Rónay Gy. u. 53.  

4. Beliczki Györgyné Kakucs, Fő u. 106. 

5. Kucsák Beáta  Kakucs, Fecske u. 47. 

6. Fajka Szilvia  Kakucs, Erdősor u. 2. 

7. Ordasi Jánosné Kakucs, Petőfi u. 19. 

8. Kucsera Imréné Kakucs, Petőfi u. 15. 

9. Juhász-Hegyi Rita Kakucs, Sastelep 6. 



szám alatti lakosokat. 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, 

póttagjainak megbízatása a következő általános választásra 

létrehozott bizottság alakuló üléséig tart.  

4.  01. 

22. 

A Kakucsi 

Nemzetiségi 

Szavazatszámláló 

Bizottság 

tagjainak 

megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § 

(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a 

Kakucsi Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottságba az 

alábbi személyeket választja meg: 

 

Tagnak: 

1. Kárpáti Jánosné Kakucs, Fecske utca 17.  

2. Horváth Györgyné Kakucs, Malomkert utca 8.  

3. Oláhné Tóth Borbála Kakucs, Fő utca 216. 

Póttagnak: 

4. Horváth Andrea     Kakucs, Dózsa György utca 8. 

5. Damné Farkas Andrea   Kakucs, Erdősor u. 8. 

6. Gavlóné Szatmári Ibolya Kakucs, Galamb u. 5. 

szám alatti lakosokat. 

 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, 

póttagjainak megbízatása a következő általános választásra 

létrehozott bizottság alakuló üléséig tart.  

5.  01. 

22. 

A körzeti 

megbízotti iroda 

használatba 

adásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Dr. Kendéné Toma Mária polgármester az 

Önkormányzat nevében megkösse Dr. Mihály István r. 

dandártábornok rendőrségi főtanácsos Pest megyei 

rendőrfőkapitánnyal az Önkormányzat tulajdonában lévő, 

Kakucs belterület 569 helyrajzi számon nyilvántartott, a 

természetben: 2366 Kakucs, Fő utca 20. szám alatt 

található - Polgármesteri Hivatal megnevezésű - ingatlan 

alagsorában lévő - 9,6 m2 alapterületű helyiségre 

vonatkozó ingatlanhasználati megállapodást az 

előterjesztésben foglalt megállapodás-tervezet alapján. 

6.  01. 

22. 

A Polgármester 

2018. évi 

szabadságának 

ütemezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester 2018. évi szabadságnapjainak száma 46 nap, 

melyből 7 nap 2017. évről áthozott és 39 nap a 2018. 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 2018. évi 46 nap 

szabadságának ütemezését a következők szerint hagyja 

jóvá: 

januárban   0  nap 

februárban   0  nap 

márciusban   0  nap 

áprilisban   3             nap 

májusban   5  nap 

júniusban   2  nap 



júliusban   0  nap 

augusztusban             15  nap 

szeptemberben  0  nap 

októberben            10  nap 

novemberben   0  nap 

            decemberben            11  nap 

7.  01. 

22. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

nyári zárva 

tartásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha erre vonatkozó 

igényét figyelembe véve - az Óvoda 2018. évi nyári zárva 

tartásának időpontját augusztus 1-től (szerdától) - 

augusztus 20-ig (hétfőig) szóló időtartamban határozza 

meg. 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy 

az Óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról tájékoztassa 

az Óvodába járó gyermekek szüleit, gondviselőit.  

8.  01. 

22. 

A „Védjük meg 

településeinket, 

védjük meg 

hazánkat” című 

felhívásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg 

hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön 

bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

2. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő 

tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország 

Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a 

Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek 

ellen. 

9.  01. 

22. 

A Monori útra 

sebességkorlátozó 

táblák 

kihelyezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Fajt András körzeti megbízott által - az 

Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő, 

Kakucs, Petőfi Sándor - Kossuth Lajos utcák és Monori út 

elnevezésű közutak kereszteződésében kialakított forgalmi 

rend megváltoztatása iránt - benyújtott kérelmet, és a 

tárgyban a következők szerint dönt: 

1. Az Önkormányzat a Monori úton közlekedők 

közlekedésbiztonsági kockázatának csökkentése érdekében 

a Monori út elejére (a Fő utcáról történő lekanyarodást 

követően), valamint Petőfi Sándor utca és a Monori út, 

illetve a Kossuth Lajos utca és a Monori út 

kereszteződéseibe kihelyeztet 1-1 db „20 km/óra” 

sebességkorlátozást jelző táblát.  

2. A Képviselő-testület  

- az 1. pontban foglalt feladatok elvégzésével megbízza a 

Polgármestert, valamint 

- az új táblák beszerzésének és elhelyezésének költségeit az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből biztosítja. 



10.  01. 

22. 

A Dabas és 

Környéke 

Mentőorvosi-

Mentőtiszti Kocsi 

Nonprofit Kft. 

támogatási 

kérelméről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti 

Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2370 Dabas, 

Lakos dr. utca 30.) részére - a Kft. 2018. évi működéséhez 

- 80.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt 

az Önkormányzat.  

11.  01. 

22. 

A VII. 

Nemzetközi 

Hagyományőrző 

Kakucsi 

Böllérfesztivál 

költségeihez való 

hozzájárulásról 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Kakucson 2018. február 10-én 

megrendezésre kerülő VII. Nemzetközi Hagyományőrző 

Kakucsi Böllérfesztivál költségeihez az Önkormányzat 

2018. évben 1.560.000,- Ft-tal járul hozzá. 

2./ A támogatás összegét az Önkormányzat a 

„Hagyományőrzés A Gasztronómiáért Egyesület” (2366 

Kakucs, Rákóczi utca 10.) képviselőjének nyújtja át 

elszámolási kötelezettséggel, és azzal, hogy az 1./ pontban 

szereplő összegről - a Kakucs Község Önkormányzata 

(2366 Kakucs, Fő utca 20.) nevére és címére kiállított 

számlákat - az Együletnek legkésőbb 2018. február 28-áig 

be kell nyújtania az Önkormányzathoz. 

12.  02. 

15. 

A „Reménysugár” 

Fogyatékosok 

Napközi Otthona 

2018. év működési 

támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy „Reménysugár” Fogyatékosok Napközi 

Otthona (2370 Dabas, Kossuth László u. 1., E-posta: 

fogyatekosok.orszagkozepe@gmail.com) részére - az 

Otthon 2018. évi működéséhez - 244.000 Ft összegű vissza 

nem térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat.  

13.  02. 

15. 

zárt 

ülés 

Balog Jánosné 

(Kucsera Mária 

Magdolna) 

„Kakucsért 

Érdemérem” 

Kitüntető Díjban 

való részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 2018. évben 

Balog Jánosnét, 

a Kakucsi Karitász tagját 

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban részesíti 

a karitatív, kulturális, közösségi élet területén 

hosszú éveken át végzett kimagasló tevékenységéért, 

mellyel hozzájárult a község társadalmi, kulturális 

értékeinek növeléséhez. 

A díj átadására a 2018. évi március 15-ei rendezvényen 

kerül sor. 

14.  02. 

15. 

zárt 

ülés 

Juhász Gábor, 

Simon Tamás, 

Pekker Norbert, 

Strupka Gergő és 

Ladányi Zsolt 

„Kakucsért 

Érdemérem” 

Kitüntető Díjban 

való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 2018. évben 

Juhász Gábort, Simon Tamást, Pekker Norbertet, 

Strupka Gergőt és Ladányi Zsoltot „Kakucsért 

Érdemérem” Kitüntető Díjban részesíti  

életmentő tevékenységük elismeréséül. 

A kitüntetésben részesítettek 

- Duhaj Ádám 16 éves dabasi labdarúgó életét mentették 

meg a sportoló újraélesztésével. 

A díj átadására a 2018. évi március 15-ei rendezvényen 

kerül sor. 

mailto:fogyatekosok.orszagkozepe@gmail.com


15.  02. 

15. 

zárt 

ülés 

Rutterschmid 

Rajmund „Az év 

Sportolója” 

Kitüntető Díjban 

való részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy 2018. évben 

Rutterschmid Rajmund  

helyi lakost 

„Az év Sportolója” Kitüntető Díjjal jutalmazza 

a Kempo-sport/harcművészet területén 2017. évben végzett 

kiemelkedő eredményei,  

és a sporthoz való folyamatos, példamutató 

viszonyulásának elismeréseként. 

A díj átadására a 2018. évi március 15-ei községi ünnepség 

kulturális műsora keretében kerül sor. 

16.  03. 

26. 

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 2018. 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. 

3. A pályázat megjelentetésének napja: 2018. április 3. 

(kedd) 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13. 

(péntek) 11 óra 

A támogatás odaítéléséről és az elnyert összeg mértékéről, 

a pályázó társadalmi szervezet közösségi életben 

(rendezvényeken, ünnepeken, oktatásban, társadalmi-, 

sportéletben, szervezésében, lebonyolításában) való aktív 

részvételének arányában, 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 és 4. függelékében foglaltak szerint. 

http://www.kakucs.hu/


17.  03. 

26. 

Az Óvoda 

2018/19. nevelési 

évére 

vonatkozóan a 

beiratkozás 

időpontjának 

meghatározásáról 

 

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 Óvoda és Konyha – óvoda 

intézményébe (2366 Kakucs, Székesi út 3.) a 2018/2019. 

nevelési évre történő jelentkezés időpontjául 

 

2018. április 26. (csütörtök) 8-16 óráig,  

április 27. (péntek) 8-12 óráig,  

május 2. (szerda) 8-17 óráig,  

május 3. (csütörtök) 8-17 óráig  

terjedő időpontokat jelöli ki. 

 

18.  03. 

26. 

A 2018. évre 

vonatkozó 

igazgatási szünet 

elrendeléséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján – figyelemmel a Kormány ajánlását a közszolgálati 

tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási 

szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót 

terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-

végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-

aiban foglaltakra - a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban  

a) a nyári időszakban 2018. július 23-tól - augusztus 24-ig  

b) a téli időszakban 2018. december 17-től - 28-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

 

A hivatali szervezet vezetője a nyári igazgatási szünet alatt 

a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosított legyen a 

zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint az 

ügyfélszolgálat.  

 

A nyári igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az 

ügyfélfogadás minden hétfő és szerdai napon 9.00 órától 

15.00 óráig, pénteken 9.00 órától 12.00 óráig, ügyelet 

tartása mellett valósul meg, a többi napokon a Hivatal 

zárva tart. 

A téli igazgatási szünet alatt a Hivatal zárva tart, azonban 

ügyelet működik.  

 

A határozatban foglaltak kiterjednek a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselőre és 

munkavállalóra. 

 



19.  03. 

26. 

A 2018. évi 

közbeszerzési terv 

elfogadásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési 

tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

2018. évi közbeszerzési terve 

 

I.  

Az 

ajánlatk

érő 

szervezet 

megneve

zése 

II.  

A 

szerződ

éshez 

rendelt 

elnevez

és 

III. 

A beszerzés 

tárgya: 

(árubeszerz

és, 

szolgáltatás 

megrendelé

se, 

szolgáltatás

i 

koncesszió, 

építési 

beruházás, 

építés 

koncesszió) 

IV.  

CPV-

kód 

V.  

Iránya

dó 

eljárás

rend 

---- ---- --- --- --- 

 

VI.  

A 

közbesze

rzési 

eljárás 

tervezett 

típusa 

VII.  

Az eljárás 

megindítá

sának, 

illetve a 

közbeszer

zés 

megvalósí

tásának 

tervezett 

időpontja 

VIII.  

A szerződés 

teljesítéséne

k várható 

időpontja, 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

IX.  

Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéss

el 

összefüggésbe

n előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

--- --- --- --- 

 

2. A Képviselő-testület egyúttal dönt arról, hogy 

amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési 

igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet 

a 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése szerint 

módosítja. 

 

3. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy 

gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az Önkormányzat, 

valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 

közzétételéről.  



20.  03. 

26. 

A kakucsi 

0181/22-24. – 

0181/26-29. hrsz-ú 

ingatlanok 

(Csíkosi út 

külterületi része) 

belterületbe 

csatolásának 

kezdeményezésérő

l 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

figyelemmel Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatának 

Településszerkezeti Tervében foglaltakra, összhangban a 

Szabályozási Tervvel - egyetért és egyúttal kezdeményezi a 

Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala 

Földhivatali Osztályánál a kakucsi 0181/22.-23.-24. és 

0181/26.-27.-28.-29. hrsz-ú ingatlanok (összesen 7 db) 

belterületbe csatolását, amennyiben az érintett ingatlanok 

tulajdonosai vállalják az eljárási költségek rájuk eső 

részének megfizetését. 

A más célú hasznosítás célja: lakóterület-bővítés. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert arra, hogy a belterületbe vonási 

eljárást megindítsa, és az eljárással kapcsolatban Kakucs 

Község Önkormányzata képviseletében eljárjon.  

 

21.  03. 

26. 

Belterületi utak 

felújítására 

pályázat 

benyújtásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” - elnevezéssel és 

PM_ONKORMUT_2018 kódjellel kiírt pályázati 

felhívásra.  

 

A pályázat keretén belül a fejlesztéssel érintett, Kakucs 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok:  

helyrajzi szám utca elnevezése 

Kakucs 67. Székesi út 

Kakucs 573. a tulajdoni lapon jelenleg 

nem szerepel utcanév, a 

valóságban: Monori út 

Kakucs 1202. a tulajdoni lapon jelenleg 

nem szerepel utcanév, a 

valóságban: Székesi út 

Kakucs 1235. Viola utca 

Kakucs 1236. Liliom utca 

Kakucs 1257. Rezeda utca 

Kakucs 1278. Jázmin utca 

Kakucs 1287. Rózsa utca 

 

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, és 

hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumokat szerezze be, az Önkormányzat nevében a 

pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat tegye meg, és – 

határidőn belül – nyújtsa be a pályázatot. 

 



22.  03. 

26. 

Belterületi utak 

felújítására önerő 

elkülönítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

elnevezéssel és PM_ONKORMUT_2018 kódjellel kiírt 

pályázati felhívás keretében, a 21/2018. (03. 26.) számú 

Határozatában felsorolt utcák burkolatának felújítására, 

korszerűsítésére, és az e fejlesztéshez kapcsolódó, 

különböző (például: a pályázati kiírás szerint önállóan 

nem támogatható, de választható, illetve önállóan nem 

támogatható, azonban kötelező) tevékenységekre az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésében, a 

beruházásokra tartalékolt keretből, bruttó 12.000.000 Ft 

összegű saját forrást különít el. 

 

23.  03. 

26. 

Belterületi utak 

felújítására 

vonatkozó 

pályázattal 

kapcsolatban 

szolgáltatók 

felkérése 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” - 

elnevezéssel és PM_ONKORMUT_2018 kódjellel kiírt 

pályázat benyújtása érdekében felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a következő vállalkozásoktól kérjen 

árajánlatot, majd az ajánlatok beérkezését követően a 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással kösse meg 

a vállalkozási szerződést. 

I. A pályázati dokumentáció összeállításának költségeire: 

1. Granticon Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.-től (2484 

Gárdony, Géza utca 20.), 

2. Kánai Gergely egyéni vállalkozótól (2364 Ócsa, 

Malomköz 2.), 

3. Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-től (1146 

Budapest, Hermina út 17., A ép. 3.) 

II. A műszaki tervdokumentációk felülvizsgálatának 

költségeire: 

1. Gordiusz Kft.-től (2370 Dabas, Kossuth Lajos. u. 1.) 

2. PLANEX-X Kft.-től (2367 Újhartyán, Hunyadi u. 22.) 

3. WOY-BAU Kft.-től (2373 Dabas, Örkényi út 20.) 

III. A műszaki tervdokumentációk alapján készített tételes 

tervezői költségbecslés alátámasztására hivatott független 

kivitelezői ajánlatra:  

1. RBM Úttechnika Kft.-től (2363 Felsőpakony, Szent 

István u. 16/2.) 

2. SZIGET-SZILÁRD Kft.-től (2336 Dunavarsány, 2434/1. 

hrsz.) 

3. Triaut Kft.-től (1114 Budapest, Villányi út 8. I. em. 3.) 

 



24.  03. 

26. 

Térfigyelő 

kamerarendszer 

kiépítésének 

elhatározásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a közbiztonság javítása érdekében a település 

forgalmi szempontból veszélyeztetettebb közterületeire 

térfigyelőkamerákat telepíttet, a rendelkezésre álló 

költségvetési forrás erejéig. 

 

A Képviselő-testület a térfigyelő kamerák beszerzésével és 

kiépítésével megbízza a "Hiteles" Kft.-t (2300 Ráckeve, 

Bercsényi u. 7.), az általa benyújtott árajánlatban 

foglaltakat figyelembe véve. 

 

A Képviselő-testület a kamerák beszerzésére és kiépítésére 

4.000.000 Ft-ot, míg a kiépítéshez szükséges egyéb 

járulékos költségekre, mint például: földmunkavégzés, 

oszlopok beszerzése, elektromos eszközökhöz történő 

hozzáférés költsége: 900.000 Ft-ot különít el az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a beruházási 

tartalék terhére.  

25.  05. 

28. 

A Dabasi 

Rendőrkapitánysá

g 2017. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) 

bekezdése alapján megtárgyalta és a melléklet szerint 

elfogadja Kakucs község közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról szóló - a Dabasi 

Rendőrkapitányság Vezetője által elkészített – 2017. évi 

rendőrségi beszámolót. 

26.  05. 

28. 

A Dabasi 

Hivatásos 

Tűzoltó-

parancsnokság 

2017. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pest 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabasi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnoksága 2017. évi beszámolóját a 

melléklet szerint elfogadja. 

27.  05. 

28. 

A DAKÖV Kft. 

2017. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a DAKÖV Dabas és Környéke 

Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) által a Kakucs 

településen végzett víziközmű-szolgáltatás ellátásáról 

készített 2017. évre vonatkozó beszámolót.  

 

28.  05. 

28. 

Az Önkormányzat 

2017. évi 

költségvetési 

beszámolójáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját 

730 922 326,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal, 

632 443 602,- Ft összegű teljesített bevétellel, 

576 132 558,- Ft összegű teljesített kiadással,  

30 224 194,- Ft lekötött betéttel, 

60 050 828,- Ft önkormányzati, 

1 822,- Ft polgármesteri hivatali és 

64 348,- Ft óvodai záró pénzkészlettel, 

elfogadja. 



29.  05. 

28. 

Az Önkormányzat 

2017. évi 

költségvetési 

előirányzatainak 

módosításáról 

A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének módosításához a 2017. december 31-éig 

terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-módosítást. 

30.  05. 

28. 

Az 

Önkormányzatra 

vonatkozó 2017. 

évre szóló belső 

ellenőrzési 

jelentés 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

belső ellenőrzési vezető által - a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) pontja 

alapján - elkészített és a jegyző által jóváhagyott, 2017. 

évre szóló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és a 

melléklet szerint elfogadja.  

A jelentés intézkedést nem fogalmaz meg.  

31.  05. 

28. 

A 2017. évi 

gyermekvédelmi 

és gyermekjóléti 

beszámoló 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti és gyámügyi feladatok 2017. évi ellátásáról 

szóló beszámolót - jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint - megismerte és elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a 

Képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt az 

1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint 

továbbítsa a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalához.  

(beszámoló az ülés előterjesztései között megtalálható) 

32.  05. 

28. 

A 2017. évi 

önkormányzati 

közbeszerzésekről 

szóló statisztikai 

összegezésről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2017. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzését a 

határozat melléklete szerint elfogadja.  

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. 

(A statisztikai összegezést lásd az ülés előterjesztései 

között.) 

33.  05. 

28. 

A köztemetőre 

vonatkozó éves 

díjak 

felülvizsgálatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 40. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján a 

kakucsi köztemetőre vonatkozó díjakat felülvizsgálta. 

A Képviselő-testület a felülvizsgálat során megállapította, 

hogy Kakucs Község Önkormányzatának a temetkezés 

helyi rendjéről szóló 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati 

rendeletében a köztemető használatára és igénybevételére 

meghatározott díjakat a 2018. évre vonatkozóan 

változatlanul hagyja. 

34.  05. 

28. 

Az önkormányzati 

étkeztetési 

fejlesztések 

támogatására 

kiírt pályázaton 

való részvételről  

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter által - a 

belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 

3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására kiírt pályázatra. 

 



A pályázat célja: központi költségvetési forrás biztosítása 

az önkormányzati fenntartású, óvodai, iskolai, bölcsődei 

gyermekétkeztetést és szociális felnőtt étkeztetést szolgáló 

főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és 

kapcsolódó kiszolgáló létesítmény fejlesztése érdekében.  

A pályázati alcél a pályázati kiírás 3.1/a) alpontja 

szerinti:  

„Önkormányzati fenntartású és működtetésű 

létesítmény fejlesztése  

önkormányzat által működtetett saját konyha 

kapacitásbővítésével” 

A beruházás megvalósítási helyszíne: az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában álló, 2366 Kakucs, Székesi út 3. 

szám alatt található konyha. 

A beruházás várható teljes bekerülési összege:

 49.125.287 Ft. 

A pályázott támogatási összeg:  

 40.000.000 Ft. 

A bővítés során a 40.000.000 Ft felett jelentkező 

pluszköltség, önerő megfizetését Kakucs Község 

Önkormányzata saját költségvetéséből fedezi, az 

Önkormányzat Konyhájának sikeres felújítása érdekében.  

Az Önkormányzatot terhelő önerő összege: 9.125.287 Ft 

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 

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

75. § (4) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozik, hogy a 

pályázat nyertessége esetén a fejlesztés megvalósításához 

szükséges önerő összege Kakucs Község Önkormányzata 

2018. évi költségvetésében - az általános tartalék keretben - 

rendelkezésére áll. Tekintettel arra, hogy a beruházás 

megvalósítása a tervezés szerint áthúzódik a 2019. évre, az 

önerő összegét a Képviselő-testület az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésébe is betervezi. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a pályázatot a nyitva álló határidőn belül, az 1./ 

pontban foglaltak figyelembevételével nyújtsa be. 

3./ A Képviselő-testület dönt arról, hogy sikeres pályázat 

esetén az 1./ pontban foglalt beruházás 

- megvalósításának tervezett időbeni ütemezése:  

- a beruházás kezdő időpontja: 2019. április 1. 

- a beruházás befejező időpontja: 2019. augusztus 15. 

- finanszírozásának tervezett időbeni ütemezése:  

- a kivitelező részére előleg megfizetése: 2019. április 1. 

- a kivitelező részére az előlegen túl fennmaradó összeg 

megfizetése: 2019. augusztus 31-éig. 



35.  05. 

28. 

Az önkormányzati 

étkeztetési 

fejlesztések 

támogatására 

kiírt pályázat 

elkészítésére 

vonatkozóan 

pályázatelőkészítő 

és lebonyolító 

cégek ajánlatának 

megkérése 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nemzetgazdasági miniszter által - a belügyminiszterrel és 

az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat 3.1/a) alpontjában foglalt: „önkormányzati 

fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése 

önkormányzat által működtetett saját konyha 

kapacitásbővítésével” pályázati alcélra benyújtandó  

- pályázati anyag elkészítésére,  

- közbeszerzési eljárás lebonyolítására,  

- projektmenedzseri feladatok ellátására, és a 

- tájékoztatás, nyilvánosság lebonyolítására 

vonatkozóan felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

következő vállalkozásoktól kérjen árajánlatot, majd az 

ajánlatok beérkezését követően a legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó vállalkozással kösse meg a vállalkozási 

szerződést. 

1. Daku Tivadar egyéni vállalkozó 

5465 Cserkeszőlő Vörösmarty Mihály út 13.   

2. Dumod Kft. 

1122 Budapest, Röntgen utca 9. 2. em. 1.   

3. Vrabély Mérnöki Iroda Kft. 

1125 Budapest, Istenhegyi út 31/A. 

36.  05. 

28. 

Belterületi utak 

felújításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy - az Önkormányzat saját bevételei terhére 

- felújíttatja a következő utcák aszfaltburkolatát: 

3,5 méter szélességben, 5-6 cm vastagságban 

melegaszfalttal + 40 cm-es murvázott padkával: 

1. Rónay György utca – az Ipartelep utca és a 

Malomkert utca közötti szakaszon (400 méter) 

2. Nap utca (380 méter) 

3. Hold utca – a Nap utca és a Gizella utca közötti 

szakaszon (130 méter)  

kátyúzással: 

4. Székesi út  

5. Sastelep utca 

6. Arany János utca 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az alábbi vállalkozásoktól kérjen árajánlatot 

felújításra, és a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céggel 

kösse meg a vállalkozási szerződést: 

1. Bujdigép Kft. (6753 Szeged, Budai Nagy Antal 

u. 142.) 

2. Kárai Trans Kft. (5900 Orosháza, Szent István u. 

102/A.) 

3. Tamás és Zsolt Kft. (2366 Kakucs, Külső 

Monori utca 9.) 



3. A Képviselő-testület az utak felújításához kapcsolódó 

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére az Önkormányzat 

részéről az Earth Invest Kft.-t (2367 Újhartyán, Pipacs utca 

24.) kéri fel. A műszaki ellenőrzés díját a nettó kivitelezési 

költség 3%-a + ÁFA összegben határozza meg. 

4. A Képviselő-testület a jelen határozatban megjelölt utak 

felújítására és a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére 

bruttó 25.000.000 Ft-ot különít el az Önkormányzat 2018. 

évi költségvetésében azzal, hogy a Képviselő-testület 

felkéri a Polgármester Asszonyt arra, hogy a legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó vállalkozás által megtett ajánlat összege, 

a műszaki ellenőrzés díjtétele és ezen költségkeret 

különbözete terhére rendelje meg a további, rossz 

állapotban lévő utak kátyúzási munkálatait is. 

37.  05. 

28. 

zárt 

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 megtárgyalva, 

1.145.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2018. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

265.000 Ft-tal az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület, 

400.000 Ft-tal a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus, 

130.000 Ft-tal a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub, 

150.000 Ft-tal a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes, 

200.000 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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba. 



38.  05. 

28. 

zárt 

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 megtárgyalva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2018. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célok közül az Egyesület kirándulásainak, 

illetve szakmai előadásokra történő eljutásának 

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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba. 

39.  05. 

28. 

zárt 

A Kakucsi Dream 

Team 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 Dream Team Egyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2018. 

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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba. 



40.  05. 

28. 

zárt 

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 

megtárgyalva, 

2.990.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezeteit. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2018. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

2.730.000 Ft-tal a Kakucs Községi Sportegyesület, 

80.000 Ft-tal a Kakucsi Roma Baráti Kör, 

130.000 Ft-tal a Vasas Kihelyezett Birkózó Szakosztály, 

50.000 Ft-tal az Asztalitenisz 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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba. 

41.  05. 

28. 

zárt 

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 megtárgyalva, 

360.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget és befogadott szervezetét. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2018. 

évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá. 

A támogatási összegből szervezetekre lebontva: 

260.000 Ft-tal a Kakucsi Fiatalok Kakucsért Egyesület, 

100.000 Ft-tal a KAVICSOK Nyugdíjasklub 

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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba. 

42.  05. 

28. 

zárt 

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 megtárgyalva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2018. 

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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba. 

43.  05. 

28. 

zárt 

A Kakucsi 

Mazsorett 

Sportegyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

Kakucsi Mazsorett Sportegyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2018. 

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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba. 

44.  05. 

28. 

zárt 

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 megtárgyalva, 

240.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

a közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel az Egyházközség 

2018. évben benyújtott pályázatában  

feltüntetett célokat támogatja, melyből  

a gyermekek táboroztatásának költségeire 140.000 Ft-ot,  

karitatív tevékenységre pedig 100.000 Ft-ot határoz meg. 

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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba. 

45.  05. 

28. 

zárt 

A Kakucsi 

Polgárőr 

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 Polgárőr Egyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

2.190.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti 

az Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2018. 

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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba. 

46.  05. 

28. 

zárt 

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 

megtárgyalva, 

50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2018. 

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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba.  

47.  05. 

28. 

zárt 

A KUDO 

Hungary 

Sportegyesület 

pénzügyi 

támogatásáról 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a  

KUDO Hungary Sportegyesület pályázati kérelmét 

megtárgyalva, 

100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat  

az önszerveződő közösséget. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2018. 

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. 



A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott Közösséget, 

hogy a következő évtől a támogatások odaítélése 

pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba. 

48.  05. 

28. 

zárt 

Lovasoktatás, 

lovastáboroztatás 

pénzügyi 

támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat 

alapján a Fellegi Krisztina egyéni vállalkozó pályázati 

kérelmét megtárgyalva, 

80.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az 

Önkormányzat a Magánszemélyt. 

Az Önkormányzat a fenti összeggel a Magánszemély 2018. 

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. 

A Képviselő-testület tájékoztatja a támogatott 

Magánszemélyt, hogy a következő évtől a támogatások 

odaítélése pontozásos rendszerben fog történni.  

A tárgyévet megelőző évi községi rendezvényeken való 

aktív, egyesületi szintű részvétel beszámít majd a 

pontozásba.  

49.  05. 

28. 

zárt 

BM Nyugdíjasok 

– Dabasi Tagozata 

támogatási 

kérelméről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a társadalmi szervezetek támogatására 

benyújtott kérelmeket, és úgy dönt, hogy a BM 

Nyugdíjasok - Dabasi Tagozata részére nem áll módjában 

támogatást nyújtani arra való tekintettel, hogy a Szervezet 

ez ideig még nem tevékenykedett a településen, és a 

különböző szervezetek támogatásánál nemcsak a 

kérelmükben foglaltakat vették figyelembe, hanem azt is, 

hogy az elmúlt évben a szervezetek mennyi helyi közösségi 

eseményen vettek részt egyesületi szinten, tevékenyen. 

50.  05. 

28. 

zárt 

Általános iskolai 

ballagó diákok 

könyvjutalomban 

való részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. 

évben - jó tanulmányi eredményéért, példamutató 

magatartásáért és/vagy a közösségért végzett tanulmányi és 

közösségi munkája elismeréseként - Nagy Luca, Gavló 

Csaba és Varró Nóra, továbbá közösségi munkája 

elismeréseként Becski Rita tanulókat, a Kakucs Községi 

Általános Iskola végzős diákjait könyvjutalomban 

részesíti. A jutalom átadására az Iskola tanévzáró és 

ballagási ünnepélyének keretében kerül sor. 

A Képviselő-testület a jutalomkönyvek költségére az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános 

tartalék terhére összesen: 32.000 Ft-ot különít el. 



51.  07. 

23. 

Kakucs Község 

Önkormányzata 

és Intézményei 

Közbeszerzési 

Szabályzatának 

megalkotásáról 

 

1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § 

(1) bekezdése alapján Kakucs Község Önkormányzata és 

Intézményei Közbeszerzési Szabályzatát a határozat 

mellékletének megfelelő tartalommal alkotja meg. 

2) A Képviselő-testület jelen határozat 1) pontjának 

elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 

Közbeszerzési Szabályzatról rendelkező, 26/2016. (03. 22.) 

számú KT.-határozatot. 

52.  07. 

23. 

A Dabasi Család- 

és Gyermekjóléti 

Szolgálat és 

Központ 2017. évi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

2017. évi beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 

 

(Beszámolót lásd az ülés előterjesztései között.) 

 

53.  07. 

23. 

A szociális célú 

tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó önerő 

elkülönítéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy 196 m3 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 196 m3 mennyiségű tűzifa 

vásárlásához 248.920 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. 

54.  07. 

23. 

Kerékpárút 

kiépítésének 

támogatására 

kiírt pályázaton 

való részvételről  

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat részt kíván venni a 

Pénzügyminiszter által a „Kerékpárutak létesítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 

területén” című, PM_KEREKPARUT_2018 kódjelű 

pályázaton. 

A pályázat célja: a kerékpározás, mint környezetbarát 

közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakosság 

körében és a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés 

forgalmának a növelése. 

A pályázaton való nyertesség esetén a kerékpárút 

kiépítésére Újhartyán és Kakucs települések között 

kerülne sor – a pályázati kiírás 5.1.1. pontjában foglaltak 

figyelembevételével. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a pályázatot a nyitva álló határidőn belül készíttesse 

el, majd a költségek ismeretében nyújtsa be azt a 

Képviselő-testület elé megtárgyalás és elfogadás céljából. 



55.  07. 

23. 

zárt 

Díszpolgári cím 

elnyerésére 

benyújtott 

javaslatról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a KAVICSOK Nyugdíjasklub javaslatát, és 

úgy dönt, hogy az általuk díszpolgári cím 2018. évi 

elnyerésére felterjesztett ….. …. munkássága - a 

felterjesztésben foglalt érdemek tekintetében - a 

kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló helyi rendelet 1. § (1) bekezdésében foglalt 

feltételeknek nem felel meg, ezért az Egyesület által 

beterjesztett kérelmet nem áll módjukban támogatni. 

56.  07. 

23. 

zárt 

Molnár Józsefné 

/Kloczka Mária/ 

„Kakucsért 

Érdemérem” 

Kitüntető Díjban 

való részesítéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy Molnár Józsefnét a Kakucsi Általános Iskola 

nyugalmazott pedagógusát „Kakucsért Érdemérem” 

Kitüntető Díjban részesíti a pedagógiai élet területén 

hosszú éveken át végzett kimagasló tevékenységéért, 

mellyel hozzájárult a község társadalmi értékeinek 

növeléséhez. 

A díj átadására a 2019. évi március 15-ei ünnepség 

keretében kerül sor. 

57.  07. 

23. 

zárt 

Posztumusz 

díszpolgári cím 

elnyerésére 

benyújtott 

javaslatról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Csernák Józsefné kántornő és Tóth Istvánné 

képviselő asszony védnökségével benyújtott javaslatot, és 

úgy dönt, hogy a közreműködése révén posztumusz 

díszpolgári cím 2018. évi elnyerésére felterjesztett néhai 

…. munkássága - a felterjesztésben foglalt érdemek 

tekintetében - a kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló helyi rendelet 1. § (1) 

bekezdésében foglalt feltételeknek nem felel meg, ezért a 

beterjesztett kérelmet nem áll módjukban támogatni. 

A Képviselő-testület javasolja a Kakucsi Római Katolikus 

Egyházközség Egyháztanácsának néhai … munkásságának 

egyházi keretek közötti, méltó elismerését. 

58.  08. 

02. 

A 2018. évi 

közbeszerzési terv 

1. módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2018. évre vonatkozó módosított 

közbeszerzési tervét a 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) 

bekezdése szerint az alábbiak szerint fogadja el: 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

A 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 1. 

MÓDOSÍTÁSA  

Közbeszerzés tárgya Terve-

zett 

eljárás-

típus 

Eljárás 

tervezett 

megindítása 

útépítés – 

(Kakucs, Monori út 

folytatásában lévő 

külterületi utak egy része a 

VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 

számú kiírásra benyújtott 

pályázat szerint) 

Kbt. 115. 

§ 

2018. III. 

negyedév 

 



59.  08. 

02. 

A Közbeszerzési 

Bíráló Bizottság 

tagjainak 

kiegészítéséről a 

helyi közutak 

felújításához, 

kiépítéséhez 

kapcsolódóan 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

közutak (kül- és belterületi utak), továbbá járdák, 

kerékpárutak felújításához, kiépítéséhez kapcsolódó 

eljárásokhoz az alábbi személyekkel egészíti ki a 

Közbeszerzési Bíráló Bizottságot: 

-  Göndör Gábor /jogi és közbeszerzési szakértelem – 

közbeszerzési szaktanácsadó/ 

- Lauter Attila  /műszaki szakértelem – 

közlekedésmérnök/ 

60.  08. 

02. 

A Monori út 

folytatásában lévő 

külterületi utak 

burkolatának 

kiépítésével, 

felújításával 

kapcsolatos 

közbeszerzési, 

műszaki ellenőri, 

nyilvánosság 

biztosítási 

eljárásokban való 

felhatalmazásról  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

„VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című pályázati kiíráshoz 

kapcsolódóan felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármestert, hogy az alábbi vállalkozásoktól kérjen 

árajánlatot felújításra, és a legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó cégekkel kösse meg a vállalkozási szerződést: 

1. közbeszerzési eljárás lefolytatására: 

Home-Reality Kft. 

székhely: 1135 Budapest, Petneházy u. 55. I/105.,  

Köz-Pálya Kft. 

székhely: 2367 Újhartyán, Monori u. 30. 

Épinber Kft. 

székhely: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 12. 

2. műszaki ellenőrzésre: 

Impulsor Tervező és Kivitelező Kft. 

székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 119.  

Ép-Kert Mérnöki Kft. 

székhely: 2014 Halásztelek, Katona József u. 45. 

Earth Invest Kft. 

székhely: 2367 Újhartyán, Pipacs u. 24. 

3. nyilvánosság biztosítására: 

Tölma-Media Kft. 

székhely: 2367 Újhartyán, Templom köz 1. 

Kortye Vilmos egyéni vállalkozó 

székhely: 2220 Vecsés, Telepi út 83. 

Capillar Kft. 

székhely: 2367 Újhartyán, Szép u. 29./A 

61.  08. 

27. 

Kerékpárút 

kiépítésének 

támogatására 

pályázat 

benyújtásáról 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat részt vesz a Pénzügyminiszter 

által kiírt - „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, 

PM_KEREKPARUT_2018 kódjelű - pályázaton. 

 

A pályázat célja: a kerékpározás, mint környezetbarát 

közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakosság 

körében és a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés 

forgalmának a növelése. 

 



A pályázaton való nyertesség esetén a kerékpárút 

kiépítésére Kakucs és Újhartyán települések között a 

pályázati dokumentációban foglalt engedélyezési tervek 

szerint (a természetben: a Kakucs, Dózsa György utcai 

Liebner-parktól - az Újhartyán, Kossuth Lajos utca 1. 

számig) kerülne sor.  

A fejlesztés révén az érintett települések között 

folyamatosan kerékpározható nyomvonal jönne létre. 

2./ A beruházás teljes bekerülési összege: 194.533.893Ft, 

melyből  

- a támogatás keretében igényelt összeg: 184.807.198 Ft,  

- az önerő összege 9.726.695 Ft. 

A Képviselő-testület az önrész összegét az Önkormányzat 

költségvetésében a pályázati önerő-keretek terhére 

biztosítja.  

A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy az Önkormányzat 

költségvetésében az önerő összege rendelkezésre áll, és az 

a projekt nyertessége esetén a beruházás befejezéséig is 

rendelkezésre fog állni. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges 

nyilatkozatokat tegye meg, majd nyújtsa be a pályázatot a 

Magyar Államkincstár részére a pályázati kiírásban 

foglaltak szerint. 

62.  08. 

27. 

Kerékpárút 

kiépítésének 

támogatása 

érdekében 

pályázatíró 

kiválasztásához 

hozzájárulásról 

 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Pénzügyminiszter által kiírt „Kerékpárutak létesítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 

területén” című, PM_KEREKPARUT_2018 kódjelű 

pályázaton való részvétel érdekében felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy kössön megbízási szerződést a 

pályázati dokumentáció összeállításának költségeire az 

Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment 

Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel (1061 Budapest, Paulay Ede 

u. 3. B. épület 613.)  

2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében az 1./ pontban foglalt feladatok ellátására 

bruttó 317.500 Ft összeget különít el. 

63.  08. 

27. 

zárt 

Önkormányzati 

tulajdonú 

bérlakás bérlője 

személyének 

módosításáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megismerve a …., Kakucs, ….. szám alatti lakos 

kérelmében foglaltakat, úgy dönt, hogy - méltányolva a 

kérést, és hivatalos tudomás alapján ismerve a kérelemben 

foglaltak valóságtartalmát - 2018. október 1. napjával 

módosítja a …. és …., a Kakucs, …. szám alatti, az 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérbeadására 

vonatkozó …... napján, 10 éves időtartamra megkötött 

bérleti szerződést azzal, hogy a bérlők közül …, valamint 

az Ő jogán gyermeke: … és családja vonatkozásában - 

súlyos szerződésszegésre tekintettel - megszünteti a bérleti 

jogot, és egyedüli bérlőként: ….-t jelöli meg. 



64. 09. 

26. 

A Bursa 

Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer

hez 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 2019. évi pályázati fordulójához.  

2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 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 2019. évi fordulója keretében a 

beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://bursa.emet.hu/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 

65. 09. 

26. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

és Konyha 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha által a 2017/18. 

nevelési évről készített beszámolót. 

 

(Az Óvoda beszámolóját lásd az ülés előterjesztései 

között!) 

66. 09. 

26. 

A Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 

Pedagógiai 

Programjának 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglalt melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Pedagógiai 

Programját. 

 

(Az Óvoda Pedagógiai Programját lásd az ülés 

előterjesztései között!) 

67. 09. Kakucs közműves 

ivóvízellátó 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 



26. rendszer gördülő 

fejlesztési 

tervének 

jóváhagyásáról 

 

11. §-ában foglaltakra figyelemmel – a 

o Kakucs közműves ivóvízellátás megnevezésű, 

o KKCS-IV rövid kódú, 

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

o Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer 2019-2033. időtávra szóló Gördülő 

Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a víziközmű-rendszert 

bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy 2018. szeptember 

30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet. 

68. 09. 

26. 

Kakucs közműves 

szennyvízelvezető 

rendszer gördülő 

fejlesztési 

tervének 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. §-ában foglaltakra figyelemmel – a 

o Kakucs közműves szennyvízelvezetés 

megnevezésű, 

o KKCS-SZV rövid kódú, 

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

o Kakucs Község Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer 2019-2033. időtávra szóló Gördülő 

Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a víziközmű-rendszert 

bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy 2018. szeptember 

30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet. 

69. 09. 

26. 

Újhartyán-

Kakucs közműves 

szennyvíztisztító 

rendszer gördülő 

fejlesztési 

tervének 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. §-ában foglaltakra figyelemmel – az 

o Újhartyán-Kakucs közműves szennyvíztisztítás 

megnevezésű, 

o UJHRT-SZVT rövid kódú, 

o 23-06293-1-002-00-07 MEKH azonosító kódú, 

o Újhartyán Város Önkormányzata ellátási 

felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer 2019-2033. időtávra szóló Gördülő 

Fejlesztési Tervét véleményeltérés nélkül jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a víziközmű-rendszert 

bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy 2018. szeptember 

30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyás céljából nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet. 



70. 09. 

26. 

Tárgyi eszközök 

beszerzéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat részére 

- megvásárlásra kerüljön egy 2.5 m x 1.5 m x 0.3 m 

méretű, 750 kg össztömegű, horganyzott, laprugós, fék 

nélküli utánfutó, valamint  

- beszerzésre kerüljön 15 db, fémből készült, kültéri 

hulladéktároló edényzet. 

 

A Képviselő-testület  

- az utánfutó költségeire 510.000 Ft-ot, míg 

- a kültéri hulladéktárolók költségeire 450.000 Ft-ot  

különít el az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 

tartalékok terhére. 

71. 09. 

26. 

zárt 

Önkormányzati 

tulajdonú ingatlan 

bérleti 

szerződésének 

módosításával 

kapcsolatban 

meghozott döntés 

visszavonásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az 

I/1543/2018. számon iktatott bérlakásüggyel kapcsolatban - 

megismerve mindkét érdekelt fél álláspontját úgy dönt, 

hogy a 63/2018. (08. 27.) határozatát - az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

120. §. (1) bekezdésében biztosított jogával élve - 

visszavonja, vagyis 2018. október 1-jétől nem módosítja a 

……. és ….. (bérlőkkel) a Kakucs, ……. szám alatti 

ingatlanra 2008. december 4-ével megkötött lakásbérleti 

szerződést.  

 

A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy amennyiben 

2018. december 4-ét követően a bérlők a tulajdonukba 

kerülő Kakucs, ……. sz. alatti ingatlant - bármikor - piaci 

alapon értékesítik, elidegenítik és annak összegét nem 

lakhatási célra fordítják - mely által lakhatásuk 

önhibájukból nem lesz megoldott -, úgy az Önkormányzat 

az esetlegesen felmerülő lakhatási problémáikat ingatlan 

biztosításával nem fogja támogatni. 

72. 10. 

29. 

Általános iskolai 

felvételi 

körzethatár 

meghatározásával 

kapcsolatos 

vélemény 

kialakításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

fenntartja azon véleményét, hogy a Kakucsi Általános 

Iskola (2366 Kakucs, Hősök tere 7.) felvételi körzete a 

2019/2020. tanévre vonatkozóan továbbra is Kakucs 

község közigazgatási területében legyen meghatározva. 

 

2. A Képviselő-testület véleményében rögzíti továbbá azt 

is, hogy Kakucs község Jegyzőjének nyilvántartása szerint 

a helyi  

- hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszáma: 15 fő,  

amelyből 13 fő a Kakucsi Általános Iskola tanulója, 

- halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszáma: 17 fő, amelyből 17 fő a 

Kakucsi Általános Iskola tanulója.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen 

határozatban foglaltakról - 2018. október 31. napjáig - a 



Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági 

Főosztályát (KRID kód: 543198927) értesíteni 

szíveskedjék. 

 

73. 10. 

29. 

A Polgármesteri 

Hivatal 

köztisztviselőire 

vonatkozó 

hivatásetikai 

szabályzat 

elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel 

szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai 

eljárás szabályait az előterjesztés melléklete szerint 

megalkotja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 

Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai 

alapelvek és etikai eljárás szabályzatának 

hatálybaléptetéséről, és annak az érintettekkel történő 

megismertetéséről gondoskodjon. 

 

/Szabályzatot lásd az ülés előterjesztései között./ 

74. 10. 

29. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Önkormányzati 

Társulás 2018. I. 

félévi 

beszámolójának 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati 

Társulás 2018. I. félévi beszámolóját és pénzügyi 

kimutatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

/Beszámolót lásd az ülés előterjesztései között./ 

75. 10. 

29. 

A Sportpark 

létrehozásával 

kapcsolatban 

meghozott döntés 

módosításáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

95/2016. (07. 21.) számú határozatát a következők szerint 

módosítja: 

 

A Képviselő-testület törli a határozatból a 2. pont 2. 

mondatát, miszerint „a Képviselő-testület - pályázati 

nyertesség esetén - a futókör megvalósításához bruttó 2 

millió forint összegben biztosítja az önerőt az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános 

tartaléka terhére, illetőleg 2017-es megvalósítás esetén az 

összeget betervezi a 2017. évi költségvetésébe”. 

 

A Képviselő-testület - tekintettel arra, hogy a Nemzeti 

Sportközpontok részéről 2018. októberében megküldött 

megállapodástervezet szerint a 400 méteres futókör 

megvalósításához 12,6 millió forinttal kellene 

hozzájárulnia az Önkormányzatnak - úgy dönt, hogy 

futókör megvalósítására az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében nem különít el pénzösszeget.  

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármester aláírta a Nemzeti 

Sportközpontokkal az Együttműködési megállapodást a 

„C” típusú szabadtéri sportpark megvalósítására - a futókör 

kiépítése nélkül, valamint a használathoz 2 millió forintból 

biztosítja az előírt eszközöket. 



76. 10. 

29. 

A kakucsi 

0132/104. és a 

0132/25. hrsz-ú 

ingatlanok 

(Óvoda mögötti 

sportcélú terület, 

valamint 

gázközműfogadó-

állomás) 

belterületbe 

csatolásának 

kezdeményezésérő

l 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 

figyelemmel Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatának 

Településszerkezeti Tervében foglaltakra, összhangban a 

Szabályozási Tervvel - egyetért és egyúttal kezdeményezi 

a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala 

Földhivatali Osztályánál a kakucsi 0132/104. és a 

0132/25. hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolását. 

 

A más célú hasznosítás célja:  

a) a 0132/104. hrsz-ú ingatlan esetén: sportpark és 

rekreációs terület kialakítása, 

b) a 0132/25. hrsz-ú ingatlan: közműterületként 

funkcionáló terület (gázfogadóállomás). 

 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban 

megjelölt földrészletek közül az  

a) pontban megjelölt terület a megjelölt célra 4 éven belül 

ténylegesen felhasználásra kerül, míg a  

b) pontban megjelölt terület ténylegesen is, már korábban 

kialakításra került a megjelölt célra, és azt az 

Önkormányzat az elkövetkező 4 évben is a megjelölt célra 

kívánja hasznosítani. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert arra, hogy a belterületbe vonási 

eljárást megindítsa, és az eljárással kapcsolatban Kakucs 

Község Önkormányzata képviseletében eljárjon.  

77. 10. 

29. 

Belterületi utak 

felújításáról és 

kátyúzásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy - az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében a belterületi utak felújítására 

jóváhagyott keret terhére - a következő utcák szilárd 

burkolatának felújítását hagyja jóvá mindösszesen 

11.574.780 Ft összegben: 

 

melegaszfalttal és útszélesség bővítésével, összesen 

625 m2 nagyságban, valamint 40 cm-es murvázott 

padkával: 

Templom köz (bruttó 4.762.500 Ft) 

kátyúzással mindösszesen 1192 m2 nagyságban: 

a Bem utca, a Monori út, a Kossuth Lajos 

utca, a Petőfi utca, a Rákóczi utca, a Május 

1. utca, a Rónay utca - a Templom köztől a 

Székesi útig -, az Erdősor utca, a Galamb 

utca, a Gizella utca, a Fecske utca, az Árpád 

utca, a Jókai utca, a Szőlő utca, a Pergel köz 

(bruttó 6.812.280 Ft). 

  

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. pontban 

megjelölt utcák felújítására vonatkozóan az 

Önkormányzat nevében megkötött szerződéseket. 



78. 10. 

29. 

A Kakucs Községi 

Sportegyesülettel 

kötendő 

együttműködési 

megállapodásról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a Kakucs Községi Sportegyesülettel (2366 

Kakucs, Székesi út 1., képviseli: Kiss István elnök) az 

előterjesztés melléklete szerinti együttműködési 

megállapodást megköti.   

  

2./ A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 

együttműködési megállapodás aláírására a Polgármestert 

felhatalmazza.   

 

/Megállapodást lásd az ülés előterjesztései között./ 

79. 10. 

29. 

Döntés 

útburkolási 

kérelem 

tárgyában 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Hold utcai lakosok panaszát, miszerint 

javasolják az Önkormányzatnak, hogy ne csak kátyúzással, 

hanem aszfaltburkolattal újíttassa fel a Hold utcának az ún. 

zsákutcai szakaszát.  

 

A Képviselő-testület a tárgyban úgy dönt, hogy – 

tekintettel arra, hogy a Hold utca „zsákutcai szakasza” 

közlekedésbiztonsági szempontból elfogadható állapotban 

van, valamint arra, hogy nem bonyolít jelentős gépjármű- 

és gyalogosforgalmat – nem tervezi annak 

aszfaltburkolattal történő felújítását. Az elkövetkező 

években pedig az út javítását az állapotának romlásától, 

valamint az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeitől teszi 

függővé. 

80. 10. 

29. 

A Kakucs 

Települési 

Értéktár Bizottság 

új tagi 

összetételéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

89/2015. (08. 06.) számú határozatával létrehozott Kakucs 

Települési Értéktár Bizottság tagi összetételét módosítja. 

A döntés értelmében a Bizottság tagjai a következő 

személyek: 

A Bizottság elnöke:   

Királyfalvi Erzsébet,  2366 Kakucs, Gizella u. 94. 

A Bizottság tagjai:   

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

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

Maczák Ibolya, 2366 Kakucs, Fő utca 242. 

Tóth Istvánné, 2366 Kakucs, Rónay György utca 57. 

Varró Jánosné, 2366 Kakucs, Bem utca 8. 

81. 10. 

29. 

További 

közterületi 

térfigyelő 

kamerák 

kihelyezéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy közterületi térfigyelő rendszer 

kameráinak darabszámát - a 2018. augusztus 26-ai ülésén 

jóváhagyott 11 db kamerán felül - ezévben további 4 db 

kamerával engedélyezi bővíteni, melyek helyéül a 

következő közterületeket jelöli ki: 

Megnevezés 
Kamerák 

jellemzője 

Kamerák 

száma 

Fő utca - Székesi út - 

Sastelep utca 

kereszteződése  

fix 2 



Fő utca – Malomkert u. 

28. kereszteződése 
fix  1 

Fő utca – Monori út 

kereszteződése 

/Polgármesteri Hivatal 

előtti tér/ 

 fix 1 

 (A Fő utcai játszótérről kerül áthelyezésre a Polgármesteri 

Hivatal elé a fix kamera, míg a játszótéren lévő helyett 

forgatható kamera kerül kihelyezésre.) 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott 

kamerák kihelyezésének költségeire 1.630.000 Ft-ot hagy 

jóvá az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 

tartalékok terhére, míg a kamerarendszer üzemeltetésére 

2019. január 1-jétől 407.600 Ft/éves díjat. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. 

pontban foglaltakra figyelemmel a közterületi térfigyelő 

rendszerről szóló 13/2018. (VIII. 28.) önkormányzati 

rendelet 1. és 2. függelékében, valamint a Pest Megyei 

Rendőrséggel a tárgyban megkötendő együttműködési 

megállapodás tervezetében módosítsa a térfigyelő kamerák 

telepítésének helyét. 

82. 10. 

29. 

zárt 

A Pest megye 

Önkormányzata 

által 

adományozandó 

„Év Szabadidó és 

Sport Szervezete 

Díj” odaítélésére 

javaslattételről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

- figyelemmel a Pest Megye Önkormányzata 

Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) 

önkormányzati rendeletében foglaltakra - az 

 

„Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj”-jal történő 

kitüntetésre 

a Cantel Racing Zala TEAM-et  

(képviseli: Zala Csaba tréner, 2366 Kakucs, Kisperjési 

út 2.) 

 terjeszti fel. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

az 1. pontban foglalt döntéséről - indokolással alátámasztva 

- tájékoztassa Pest Megye Közgyűlését. 

83. 11. 

05. 

A Monori út 

folytatásában 

lévő külterületi 

utak 

felújítására, 

szilárd 

burkolattal 

történő 

kiépítésére 

vonatkozóan 

kivitelező 

kiválasztásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében 

meghatározott - a Külső Monori út és annak folytatásában 

lévő - közutak felújítása, illetve szilárd burkolattal történő 

ellátásának tárgyában az utak felújításának, kiépítésének 

kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást mind az I. rész 

(felújítás), mind a II. rész (építés) esetében 

eredményesnek nyilvánítja. 

Az ajánlatok érvényességét, érvénytelenségét a 

közbeszerzési eljárás ÖSSZEGEZÉS-e tartalmazza. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt útépítési 

közbeszerzési eljárás I. részének (felújítás) nyertesévé a 



 Tamás és Zsolt Kft.-t (2366 Kakucs, Külső Monori út 9.) 

hirdeti ki, és elfogadja a Kft. által ajánlott nettó kivitelezési 

összeget, a 22.118.230 Ft-ot, mely ÁFÁval növelten 

bruttó: 28.090.152 Ft-ot tesz ki. 

A kiválasztás indoka: a Tamás és Zsolt Kft. érvényes 

ajánlata érte el a legmagasabb értékelési pontszámot az 

adott részajánlat tekintetében. 

 

A Kft. által vállalt jótállás időtartama: 36 hónap. 

A Kft. nem vállalja, hogy a környezetterhelés csökkentése 

érdekében a beépítésre kerülő építőanyagok legalább 50%-

a 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik a 

kivitelezés helyszínére. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt útépítési 

közbeszerzési eljárás II. részének (építés) nyertesévé a 

Tamás és Zsolt Kft.-t (2366 Kakucs, Külső Monori út 9.) 

hirdeti ki, és elfogadja a Kft. által ajánlott nettó kivitelezési 

összeget, a 54.878.793 Ft-ot, mely ÁFÁval növelten 

bruttó: 69.696.067 Ft-ot tesz ki. 

 

A kiválasztás indoka: a Tamás és Zsolt Kft. érvényes 

ajánlata érte el a legmagasabb értékelési pontszámot az 

adott részajánlat tekintetében. 

 

A Kft. által vállalt jótállás időtartama: 36. hónap. 

A Kft. nem vállalja, hogy a környezetterhelés csökkentése 

érdekében a beépítésre kerülő építőanyagok legalább 50%-

a 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik a 

kivitelezés helyszínére. 

 

4. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy az mind az I., mind a II. 

részterületre vonatkozó eljárás nyertesével, a Tamás és 

Zsolt Kft.-vel a fentiek figyelembevételével kösse meg a 

vállalkozási szerződést, és a tárgyban az Önkormányzat 

nevében a különböző jognyilatkozatokat tegye meg. 

84. 11. 

05. 

A Monori út 

folytatásában 

lévő külterületi 

utak 

felújításához 

kapcsolódó 

projektmenedzs

mentre 

vonatkozó 

szerződés 

elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

pályázat keretében meghatározott - a Külső Monori út és 

annak folytatásában lévő - közutak felújítása, illetve szilárd 

burkolattal történő kivitelezése során a 

projektmenedzsment feladatok ellátására, az 

Önkormányzat nevében Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester megbízási szerződést kössön az 

Önkormányzat tulajdonában lévő: Kakucs 

Községfejlesztési Kft.-vel. 

A Képviselő-testület a projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására vonatkozó megbízási díj összegét: 1.770.640 Ft-

ban határozza meg. 



85. 11. 

05. 

A Monori út 

folytatásában 

lévő külterületi 

utak 

felújítására, 

szilárd 

burkolattal 

történő 

kiépítésére 

vonatkozóan a 

költségek 

meghatározásár

ól 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében 

meghatározott - a Külső Monori út és annak folytatásában 

lévő közutak felújítása, illetve szilárd burkolattal történő 

ellátása érdekében a projekt kapcsán megvalósítandó 

beruházás esetén a következő kiadási tételeket elfogadja: 

 

- az építőipari kivitelezés költsége: 97.786.219 Ft 

- a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége: 

698.500 Ft 

- a projektmenedzsment költsége: 1.770.640 Ft 

- a műszaki ellenőrzés költsége: 698.500 Ft 

- a PR, a nyilvánosság biztosításának költsége: 

350.000 Ft 

o a várható költségek (kiadások) 

mindösszesen:  101.303.859 Ft 

 

A Képviselő-testület - a beruházás megvalósításához 

megítélt 63.743.091 Ft összegű támogatás (bevétel) 

figyelembevételével - jóváhagyja a kiadás és bevétel 

különbözetét, a 37.560.769 Ft-ot, mely összeget, mint saját 

forrást Kakucs Község Önkormányzata éves 

költségvetésében elkülöníti.  

86. 11. 

14. 

Az „Élhető 

terek és 

innovatív 

kezdeményezése

k a helyi 

közösségek 

számára”  

címmel 

megjelent VP6-

19.2.1.-33-5-17 

kódszámú 

pályázaton való 

részvételről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy Kakucs Község Önkormányzata helyi 

rendezvényeinek lebonyolítása érdekében a rendezvények 

hangtechnikai hátterét biztosítani kívánja. 

 
Az Önkormányzat elsődlegesen a következő községi kis és 

nagy, kül- és beltéri rendezvényeinek hangosítása céljából 

kíván hangtechnikai eszközöket beszerezni: 

Falunap, Méz-, lekvár- és pálinkafesztivál, Böllérfesztivál, 

Adventi forgatag, Mártonnapi vigasságok, Irodalmi 

kávéházak, Nyugdíjasaink napja, Szüreti felvonulás, 

Állami ünnepekről való helyi megemlékezés, stb. 

A rendezvények helyszínei jellemzően: 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal díszterme és dísztere, 

Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház közösségi 

termei, udvara, Sportpálya területe, Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda nagyterme és udvara, Kakucs-Ring területe, 

Kakucsi Tájház udvara, Kakucs község közterületei, 

továbbá a létesítendő közösségi ház termei és udvara. 

 
A Képviselő-testület a rendezvények hangtechnikai 

hátterének megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester az 

Önkormányzat nevében pályázatot nyújtott be a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt „Élhető 

terek és innovatív kezdeményezések a helyi közösségek 

számára” címmel megjelent VP6-19.2.1.-33-5-17 



kódszámú pályázati kiírásra, különböző hangosító 

berendezések, eszközök beszerzésének támogatása 

céljából, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

vállalkozásoktól árajánlatokat kérjen a hangosító 

berendezések beszerzése érdekében. 

 
Az igényelt pályázati támogatás összege, a projekt 

tervezett bruttó költsége, vagyis 1.783.190 Ft.  

A projekt tervezett nettó költsége: 1.404.087 Ft. Az ÁFA 

összege: 379.103 Ft. 

 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy amennyiben a 

támogató szervezet a projekt költségének ÁFA-tartalmát 

nem finanszírozza, a 379.103 Ft-ot, mint önerőt - 2018. évi 

megvalósítás esetén az Önkormányzat 2018. évi, 2019. évi 

megvalósítás esetén a 2019. évi - költségvetésében a 

tartalékok terhére biztosítja.  

87. 12. 

03. 

A 2019.-2023. 

évekre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

elfogadásáról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja - 

Kakucs Község 2019.-2023. évekre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját. 

 

2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

az 1./ pontban foglalt döntés nyilvánosságra hozatala 

érdekében szükséges intézkedést tegye meg. 

 

3./ Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 

döntésről írásban értesítse a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program intézkedéseinek végrehajtásában résztvevő 

partnereket. 

 

/A HEP-et lásd az ülés előterjesztései között./ 

88. 12. 

03. 

Folyószámlahitel-

keret igényléséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat részére 20.000.000 Ft, azaz 

húszmillió forint összegű folyószámla-hitelkeretet igényel 

a számlavezető Pátria Takarékszövetkezettől. 

 

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

szerződés megkötésének napjától - 2019. 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, 

a 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. 

89. 12. 

03. 

A Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

kötendő 

együttműködési 

megállapodás 

jóváhagyásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 2019. évre 

megkötendő együttműködési megállapodást a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

/A Megállapodás szövegét lásd az ülés előterjesztései 

között./ 

90. 12. 

03. 

Jakabszállás 

Község 

Önkormányzatáv

al kötendő 

együttműködési 

megállapodásról  

1/ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy - a Bács-Kiskun Megyei - Jakabszállás 

Községi Önkormányzattal (6078 Jakabszállás, Petőfi 

Sándor utca 14., képviseli: Szabó György Róbert 

polgármester) Kakucs Község Önkormányzata az 

előterjesztés mellékletében foglalt tartalmú együttműködési 

megállapodást megköti.   

  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert az előterjesztés mellékletét 

képező megállapodás aláírására.   

 

/A Megállapodás szövegét lásd az ülés előterjesztései 

között./ 

91. 12. 

03. 

A kakucsi 061/4. 

hrsz-ú ingatlan 

átadására 

vonatkozó 

szerződés 

elfogadásáról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy Kakucs Község Önkormányzata területátadási 

megállapodással vegyes ajándékozási szerződést köt a 

Kakucs 061/4. hrsz-ú, kivett út átadására-átvételére 

vonatkozóan. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés aláírására, és Dr. Pacsirta István Gábor ügyvédet 

a szerződés ellenjegyzésére. 

 

/A szerződés szövegét lásd az ülés előterjesztései között./ 

92. 12. 

03. 

A 2019. évi belső 

ellenőrzési 

feladatok 

ellátására 

vállalkozás 

megbízásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megbízza a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.) a 2019. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési feladatok ellátásával az 

Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervében foglaltak 

figyelembevételével. 



 

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

elvégzésének költségeire az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében 370.000,-Ft + ÁFA összeget különít el. 

 

3. A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a Kft.-vel kötendő szerződést az Önkormányzat 

nevében aláírja. 

93. 12. 

03. 

Az Önkormányzat 

2019. évi belső 

ellenőrzési 

tervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a 2019. évi belső ellenőrzési terv keretében az 

anyakönyvezés jogszabályi megfelelőségét, a 

gyermekétkezési térítési díjak beszedését, az étkezés 

nyilvántartását, valamint a közfoglalkoztatás ellenőrzését 

végezteti el - a belső ellenőrzési feladatok ellátásával 

megbízott vállalkozás útján - ezen határozat mellékletét 

képező BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV-ben foglaltak 

alapján. 

 

/A Belső Ellenőrzési Trvet lásd az ülés előterjesztései 

között./ 

94. 12. 

03. 

A Képviselő-

testület 2019. évi 

munkatervéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2019. 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 

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 

kérdésekkel kapcsolatban a Képviselő-testület 

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 előző ülés óta eltelt 

eseményekről 

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 2019. évi 

költségvetésének megvitatása és elfogadása; 

Döntés pályázat kiírásáról civil szervezetek 

számára; 

A Március 15-ei ünnepség keretében átadandó 

kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

2./ március 

A helyi társadalmi szervezetek számára kiírt 

pályázatok elbírálása; 

2018. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai 

összegzés elfogadása; 

Éves közbeszerzési terv elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

Közmeghallgatás; 

3./ április 

Kakucs Község Önkormányzata 2018. évi 



költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelettervezet megvitatása és elfogadása; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

4./ május 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása; 

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 és Konyha 

beszámolójának megtárgyalása; 

Az augusztus 20-ai ünnepség keretében átadandó 

kitüntető címek adományozásáról döntés; 

Település-üzemeltetési feladatok áttekintése; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

7./ szeptember 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

8./ október 

 Az új Képviselő-testület alakuló ülésén 

megalkotandó döntések elfogadása; 

9./ november 

A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének 

elfogadása; 

A 2019. évi belsőellenőrzési terv elfogadása; 

A helyi adórendeletek szükség szerinti módosítása; 

Térítési díjak szükség szerinti felülvizsgálata; 

Aktuális kérdések megvitatása; 

10./ december  

Kakucs Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének szükség szerinti módosítása; 

Aktuális kérdések megvitatása. 

95. 12. 

03. 

A Kakucs 036/24. 

hrsz-ú ingatlan 

megosztásáról és a 

036/43. hrsz-ú 

ingatlan 

értékesítési 

feltételeiről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hatályon kívül helyezi a Kakucs 036/24. hrsz-ú ingatlan 

értékesítési feltételeiről szóló 114/2015. és 115/2015. (10. 

05.) számú határozatait, és egyúttal a tárgyban a 

következők szerint dönt: 

a) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Kakucs 

külterület 036/24. hrsz. alatt nyilvántartott - 1 ha 

7227 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan 

megosztásra került egy 036/43. hrsz-ú, 1 ha 2227 

m2-es egy 036/44. hrsz-ú 5000 m2-es és területre. 

b) A megosztás összhangban áll Kakucs Község 



Szabályozási Tervével, melyben kijelölésre kerültek 

az a) pontban meghatározott területek - 

temetőbővítés és gazdasági-kereskedelmi-

szolgáltató terület kialakítása céljából. 

 

2. Kakucs Község Önkormányzata, mint tulajdonos, teljes 

körűen meghatalmazza Jasper Lórántot (a JSP 97 Kft. – 

székhely: 2366 Kakucs, Fő utca 11. – képviselőjét), hogy 

az Önkormányzat nevében és megbízásából 

kezdeményezze a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi 

Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál a Kakucs 036/43. 

hrsz. alatti, GKSZ-4 (gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató) 

építési övezetbe tartozó, 1 ha 2227 m2 nagyságú, szántó 

művelési ágú ingatlannak a mezőgazdasági művelés alóli 

kivonását és végleges más célú hasznosítását - telephely 

létesítése céljából - azzal, hogy a JSP 97 Kft. viseli a 

földhivatali eljárással kapcsolatos valamennyi költséget. 

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 036/43. hrsz-ú, 1 

ha 2227 m2 nagyságú ingatlan – annak a mezőgazdasági 

művelés alóli kivonását és végleges más célú hasznosítását 

követően - a JSP 97 Kft. részére értékesítésre kerüljön ipari 

telephely létesítése céljából, és megkötésre kerüljön a Kft.-

vel az ingatlanra vonatkozóan az adásvételi előszerződés a 

Képviselő-testület 48/2015. (05. 11.) számú Határozatában 

foglalt feltételekkel, négyzetméterenként 400 Ft + ÁFA 

összegért. 

A szerződés véglegessé válásához szükséges, hogy a 

Magyar Állam az elővételi jogával ne éljen, figyelemmel a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. és 

14. §-aiban foglaltakra. 

Amennyiben az Állam él elővásárlási jogával, az 

Önkormányzat a Kft. által befizetett előleget, a kivonási 

díjat és az eljárási díjat hatvan napon belül visszafizeti a 

Kft.-nek.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az Önkormányzat részéről a határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye, kösse 

meg a Kft.-vel az adásvételi előszerződést, és - a 

termelésből való kivonás engedélyezését, valamint a 

Magyar Állam elővételi jogáról történő lemondását 

követően - a végleges adásvételi szerződést. 

96. 12. 

03. 

A Külső Monori 

utca 

aszfaltburkola-

tának bővítéséről 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Külső Monori utca útjának 

felújításával egyidejűleg az út területe bővítésre kerüljön a 

rendelkezésre álló útszélesség függvényében, azonban 

maximum 6 méter szélességben, az út mellett lévő ipari 

telephelyek megfelelő megközelítése, az autópálya felett 

ívelő hídhoz való optimális csatlakozás, valamint a 



jövőbeni, remélt lehajtó kiszolgálása érdekében.  

A bővítéssel érintett terület nagysága 675 m2. 

 

2. A Képviselő-testület az útszélesítés finanszírozásának 

költségeire 6000 Ft/m2+ÁFA összeget, vagyis 4.050.000 

Ft + ÁFÁ-t különít el az Önkormányzat költségvetésében a 

tartalékok terhére. 

  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy ezen határozatban foglaltak 

figyelembevételével - az Önkormányzat nevében - kösse 

meg a kivitelezési vállalkozási szerződést a Tamás és 

Zsolt Kft.-vel (2366 Kakucs, Külső Monori utca 9.) 

97. 12. 

03. 

Kakucs községi 

események 

digitális 

archívumának 

létrehozása 

tárgyában 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a községi események digitális archívumának 

létrehozása tárgyában előterjesztett javaslatot, majd úgy 

döntött, hogy a tárgyban a döntést elnapolja mindaddig, 

amíg a beérkezett ajánlaton felül másik három, azonos 

paraméterekkel rendelkező kontrollajánlat nem kerül 

benyújtásra.  

 

A Képviselő-testület a digitális archívum létrehozásával 

kapcsolatban a beérkezett 4 ajánlat megismerését követően 

kíván dönteni. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármestert, hogy a kiküldendő ajánlattételi 

felhívást szövegezze meg az ezen napirendi ponthoz 

tartozó határozati javaslatban foglalt műszaki és technikai 

tartalommal egyezően, majd küldje ki az ajánlattételi 

felhívást három, videotartalom-gyártásra jogosultsággal 

rendelkező vállalkozás részére, és a részükről beérkezett 

ajánlatokat - az azok beérkezését követő - képviselő-

testületi ülésre nyújtsa be. 

98. 12. 

03. 

A Dabas és 

Környéke 

Mentőorvosi-

Mentőtiszti Kocsi 

Nonprofit Kft. 

támogatási 

kérelméről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti 

Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2370 Dabas, 

Lakos dr. utca 30.) részére - a Kft. 2019. évi működéséhez 

- 80.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt 

az Önkormányzat.  

 

99. 12. 

03. 

Döntés 

belterületbe 

csatolási kérelem 

tárgyában 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

napirendre tűzte az OTP Ingatlanpont   képviseletében: 

Rácz Ildikó meghatalmazott ingatlanértékesítő által 

benyújtott megkeresést, melyben nevezett kéri, hogy 

Kakucs Község Önkormányzata csatolja belterületbe a 

0128/6. hrsz-ú - a természetben a Malomkert utca elejének 

páratlan oldala mögött található -, 5804 m2 nagyságú, 

szántó, rét, kivett pince művelési ágú, külterületi ingatlant. 

 



A Képviselő-testület megtárgyalta a folyamodványt, és az 

érvényben lévő Településrendezési és Szabályozási 

Terveknek megfelelően - melyben hosszú távra más 

irányban jelölte ki a község ingatlanfejlesztését - a kérést 

elutasította. 

Ettől a döntésétől eltérni nem szándékozik sem most, sem a 

jövőben.  

100. 12. 

03. 

A Kakucs, 052. 

hrsz-ú külterületi 

út elnevezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy - a Tölgyes utca végétől Inárcs felé húzódó - 

Kakucs 052. hrsz-ú, külterületi út elnevezését és jellegét: 

„Borókás utca” elnevezéssel és jelleggel határozza meg. 

101. 12. 

03. 

A VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 

kódszámú, 

külterületi utak 

felújításához 

kapcsolódó 

nyilatkozatok 

megtételéről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar Államkincstár 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős 

Elnökhelyettesének a 784/5301/13/18/2017. számú 

hiánypótló felszólítására a következőket nyilatkozza: 

 

1. A projekt címe:  

„Külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 

2. A projekt megvalósítási helyszínének címei (az utak 

elnevezése), helyrajzi számai:  

2366 Kakucs, Borókás utca - 052. hrsz. 

2366 Kakucs, Tölgyes utca - 058/1. és 058/2. hrsz. 

2366 Kakucs, Külső Monori utca - 058/3. és 058/4. hrsz. 

2366 Kakucs, Kökényes utca - 065. hrsz. 

3. A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

 

4. A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel 

megegyezően: 84.333.350 Ft. 

 

5. A projektnek a támogatás szempontjából 

elszámolható költsége a támogatási kérelemmel, illetve 

a támogatói döntéssel megegyezően: 70.825.665 Ft. 

 

6. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati 

önerő számszerű összege és forrása, a támogatási 

kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 

20.590.259 Ft összegű saját forrás. 

 

7. A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt 

támogatás összege a támogatási kérelemben 

foglaltakkal megegyezően: 63.743.091 Ft. 

 

8. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati önerő összegét - saját forrásból - Kakucs 

Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

költségvetésében elkülöníti. 



 

9. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az önerő 

(saját forrás) összege az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében elkülönítetten rendelkezésre áll, és - 

tekintettel arra, hogy a beruházás 2019. évre áthúzódik -, az 

önerő összegét az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében is elkülöníti. 

 

10. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármestert, hogy az Önkormányzat 

nevében  

- nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról,  

- az Önkormányzat 2018. évi projektszintű likviditási 

tervét a Széchenyi 2020 honlapon közzétett 

formanyomtatványon nyújtsa be, illetőleg 

- küldje meg ezen határozatot a Magyar Államkincstár 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért 

Felelős Elnökhelyettesének ügyfélkapun keresztül.  

102. 12. 

03. 

Hozzájárulás Fajt 

András körzeti 

megbízott 

kinevezéséhez 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Dabasi Rendőrkapitányság vezetőjének megkeresésére úgy 

dönt, hogy támogatja Fajt András r. őrmester körzeti 

megbízotti kinevezését a PMRFK Dabasi 

Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti 

Megbízotti Alosztályának állományába. 

  

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

polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről a 

Dabasi Rendőrkapitányságot értesíteni szíveskedjék. 

 


