
A Képviselő-testület 2019. 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. 

24. 

A „Kiegészítő 

bérrendezési alap 

támogatásra” 

pályázat 

benyújtásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte és 

megtárgyalta a 2019. évi „Kiegyenlítő bérrendezési alap” 

előirányzatából pályázati úton igényelhető támogatás 

feltételeit, és megállapítja, hogy Kakucs Község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megfelel 

a Belügyminiszter által kiírt pályázatban foglaltaknak.   

  

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. számú melléklet I. 12. 

pontja alapján - a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői tekintetében - pályázatot nyújt be a 

Belügyminiszterhez a „Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra” a köztisztviselők 2019. évi illetménye 

emelésének támogatása céljából.  

 

2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az 

Önkormányzat vállalja, hogy a Kakucsi Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a teljes 2019. 

évre vonatkozóan - 2019. január 1-jétől kezdődően - a 

Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt 

összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg.  

  

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 

az e határozatban megjelölt pályázati kiírásra az 

Önkormányzat pályázatát - a kiírás 6. pontjában 

foglaltaknak megfelelően - határidőben nyújtsa be. 

2.  01. 

24. 

A Székesi úti 

lakókert 

közvilágításának 

optimalizálásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Kakucs, Székesi úti lakókert utcáinak 

felújítását megelőzően optimalizáltatja a lakókert 

közvilágítását, mely magában foglalja a lefektetett hálózat 

felmérését, a területen már meglévő kandeláberek szükség 

szerinti áthelyeztetését, illetve új kandeláberek telepítését a 

meglévők figyelembevételével – tekintettel az optimális 

kandelábertávolságokra. 

   

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 1.) pontban foglalt  

- hálózatfelmérés és építési tevékenység terveinek 

elkészítésével bízza meg Kovács Gyula egyéni vállalkozó, 

tervezőmérnököt (3212 Gyöngyöshalász, Viola utca 27.), 



valamint a  

- kandeláberek áthelyezésére, újak kiépítésére kösse meg a 

vállalkozási szerződést a PS Projekt Kft-vel (8244 

Dörgicse, külterület hrsz 031/59.). 

 

3.) A Képviselő-testület a terveztetés és a kiépítés, 

áthelyezés költségeire 8 millió forintot különít el Kakucs 

Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében. 

3.  01. 

24. 

PM_ONKORMU

T_2018/51. 

azonosítószámú 

pályázathoz 

kapcsolódóan a 

közbeszerzési 

eljárás 

lefolytatására 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/51. 

pályázati azonosítószámú pályázat keretében a Kakucs: 

Jázmin, Liliom, Monori, Rezeda, Rózsa, Székesi és Viola 

utcák útfelújítási munkálatai elvégzéséhez szükséges 

közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, amelynek 

lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom utca 18.) bízza 

meg.  

A megbízási díj összege: bruttó 876.300 Ft, mely összeget 

a Képviselő-testület a Kakucs Község Önkormányzata 

2019. évi költségvetésében biztosítja. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az 1.) pontban kiválasztott vállalkozással kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására.  

4.  01. 

24. 

PM_ONKORMU

T_2018/51. 

azonosítószámú 

pályázathoz 

kapcsolódóan a 

műszaki 

ellenőrzésre 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/51. 

pályázati azonosítószámú pályázat keretében a Kakucs: 

Jázmin, Liliom, Monori, Rezeda, Rózsa, Székesi és Viola 

utcák útfelújítási munkálatai elvégzésével kapcsolatosan 

szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásával Brabanti 

József egyéni vállalkozót (2367 Újhartyán, Pipacs utca 

24.)  bízza meg.  

A megbízási díj összege: bruttó 886.000 Ft, mely összeget 

a Képviselő-testület a Kakucs Község Önkormányzata 

2019. évi költségvetésében biztosítja. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

1.) pontban kiválasztott vállalkozással kötendő megbízási 

szerződés előkészítésére és aláírására.  



5.  01. 

24. 

PM_ONKORMU

T_2018/51. 

azonosítószámú 

pályázathoz 

kapcsolódóan a 

projektmenedzsm

ent ellátására 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/51. 

pályázati azonosítószámú pályázat keretében a Kakucs: 

Jázmin, Liliom, Monori, Rezeda, Rózsa, Székesi és Viola 

utcák útfelújítási munkálatai elvégzésével kapcsolatosan 

szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásával 

Kánai Gergely egyéni vállalkozót (2364 Ócsa, Malomköz 

2.)  bízza meg.  

A megbízási díj összege: bruttó 2.095.000 Ft, mely 

összeget a Képviselő-testület a Kakucs Község 

Önkormányzata 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

1.) pontban kiválasztott vállalkozással kötendő megbízási 

szerződés előkészítésére és aláírására.  

6.  01. 

24. 

PM_ONKORMU

T_2018/51. 

azonosítószámú 

pályázathoz 

kapcsolódóan a 

tájékoztatás és 

nyilvánosság 

biztosítására 

vállalkozás 

megbízásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/51. 

pályázati azonosítószámú pályázat keretében a Kakucs: 

Jázmin, Liliom, Monori, Rezeda, Rózsa, Székesi és Viola 

utcák útfelújítási munkálatai elvégzésével kapcsolatosan 

szükséges tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

tevékenység ellátásával a Tölma-Media Kft.-t (2367 

Újhartyán, Templom köz 1.)  bízza meg.  

A megbízási díj összege: bruttó 395.000 Ft, mely összeget 

a Képviselő-testület a Kakucs Község Önkormányzata 

2019. évi költségvetésében biztosítja. 

  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

1.) pontban kiválasztott vállalkozással kötendő megbízási 

szerződés előkészítésére és aláírására.  

7.  01. 

24. 

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 2019. évi nyári zárva 

tartásának időpontját augusztus 1-től (csütörtöktől) - 

augusztus 20-ig (keddig) 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. 

24. 

A Polgármester 

2019. évi 

szabadságütemezé

sének 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester 2019. évi szabadságnapjainak száma 42 nap, 

melyből 3 nap 2018. évről áthozott és 39 nap a 2019. 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 2019. évi 42 nap 

szabadságának ütemezését a következők szerint hagyja 

jóvá: 

januárban    0  nap 

februárban    0  nap 

márciusban    0  nap 

áprilisban    7             nap 

májusban    0  nap 

júniusban             10  nap 

júliusban             10  nap 

augusztusban               0  nap 

szeptemberben   0  nap 

októberben             10  nap 

novemberben    0  nap 

decemberben              5  nap 

9.  01. 

24. 

A házi 

segítségnyújtás 

személyi térítési 

díjának 

átvállalásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ (2373 Dabas, Áchim u. 6.) által biztosított házi 

segítségnyújtás (személyi gondozás, szociális segítés) 

gondozottak által fizetendő személyi térítési díját a - 

Kakucson élő és kakucsi állandó lakcímmel rendelkező - 

jogosult ellátottak helyett 2019. február 1-jétől 

visszavonásig az Önkormányzat átvállalja.  

2. Kakucs Község Önkormányzata az 1. pontban foglalt 

szolgáltatás díját a „települési önkormányzatok szociális 

feladatainak egyéb támogatása keret terhére” a tényleges 

havi teljesítés után, havonta egy összegben, számla 

ellenében fizeti meg a Szolgáltatónak. 

10.  01. 

24. 

A VIII. 

Nemzetközi 

Hagyományőrző 

Kakucsi 

Böllérfesztivál 

költségeihez való 

hozzájárulásról 

1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a Kakucson 2019. február 16-án 

megrendezésre kerülő VIII. Nemzetközi Hagyományőrző 

Kakucsi Böllérfesztivál költségeihez az Önkormányzat 

2019. 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 Egyesületnek legkésőbb 2019. február 28-

áig be kell nyújtania az Önkormányzathoz. 

 



11. 02. 

14. 

A „Háziorvosi 

Ügyelet” 

Intézményfenntar

tó Társulás 2019. 

évi 

költségvetéséhez 

történő 

hozzájárulásról  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás 2019. 

évi költségvetésére lakosságarányosan 5.962.163 Ft-ot 

különít el az Önkormányzat 2019. költségvetésében. 

 

12. 02. 

14. 

A 2019. évi 

közbeszerzési terv 

elfogadásáról 

1. Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

Kakucs Község Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési terve 

I.  

Az 

ajánlatké

rő 

szervezet 

megneve

zése 

II. 

A 

közb

eszer

zés 

tárgy

a:  

III.  

A közbeszerzési eljárás 

megnevezése: 

IV.  

CP

V-

kód 

V.  

Irány

adó 

eljár

ásren

d 

Kakucs 

Község 

Önkormá

nyzata 

építés

i 

beruh

ázás 

A kakucsi Jázmin, Liliom, 

Monori, Rezeda, Rózsa, 

Székesi és Viola utcák szilárd 

burkolattal történő teljes körű 

felújítása -  

(Az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és 

korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest 

megye területén” című és 

PM_ONKORMUT_2018. 

kódszámú kiírásra benyújtott 

pályázat szerint) 

452

331

42-

6 

nemz

eti 

 

VI.  

A 

közbesze

rzési 

eljárás 

tervezett 

típusa 

VII.  

Az eljárás 

megindításán

ak, illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításá

nak tervezett 

időpontja 

VIII.  

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja, vagy a 

szerződés 

időtartama 

IX.  

Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Kbt. 115. 

§ szerinti 

nyílt 

2019. II. 

negyedév 

2019. III. 

negyedév 

nem 

 

2. A Képviselő-testület egyúttal dönt arról, hogy amennyiben előre 

nem látható okból előállt újabb 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.  



13. 02. 

14. 

A 2019. 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 2019. július 22-től - augusztus 23-ig  

b) a téli időszakban 2019. december 16-tól - 31-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

A hivatali szervezet vezetője az igazgatási szünet alatt a 

szabadságot úgy adja ki, hogy biztosított legyen a 

zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint az 

ügyfélszolgálat.  

A nyári és téli igazgatási szünetben a Hivatalban az 

ügyfélfogadás hétfőn 12.00 órától 18.00 óráig, szerdán 

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 határozatban foglaltak kiterjednek a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselőre és 

munkavállalóra. 

14. 02. 

14. 

Az Óvoda 

2019/20. 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 2019/2020. 

nevelési évre történő jelentkezés időpontjául 

2019. április 24. (szerda) 8-17 óráig,  

április 25. (csütörtök) 8-17 óráig,  

április 26. (péntek) 8-15 óráig,  

terjedő időpontokat jelöli ki. 

15. 02. 

14. 

Szennyvízcsatorna

-hálózatra 

rákötéshez 

történő 

hozzájárulásról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kakucs, Fő utca 142. számú ingatlan 

tulajdonosának a szennyvízcsatorna-rákötés támogatása 

iránti kérelmét. 

 

A Képviselő-testület megállapította, hogy a tulajdonos 

ingatlanát a kiépített szennyvíz-csatornahálózatra 

rácsatlakoztatni - a terepviszonyok adottsága miatt - csak 

kisteljesítményű átemelőszivattyúval lehetséges, melynek 

kiépítési költsége: - az üzemeltető DAKÖV Dabas és 

Környéke Vízügyi Kft. árajánlata alapján, anyagköltséggel 

és munkadíjjal együtt - 420.276 Ft. 



A Képviselő-testület a támogatási kérelem tárgyában úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat átvállalja a kiépítési költség 

50%-ának megfizetését a tulajdonos helyett abban az 

esetben, ha a tulajdonos előzetesen megfizeti az 

Önkormányzat felé a kiépítési költség fennmaradó, másik 

50%-os költségét, a 210.138 Ft-ot. 

Az Önkormányzat a tulajdonos által fizetendő összeg 

beérkezését követően megrendeli a munkálatok elvégzését 

a DAKÖV Kft.-től. 

16. 02. 

14. 

zárt 

A Kakucs 864. 

hrsz-ú ingatlan 

jogi sorsának 

rendezéséről 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Ordasi József és Ordasi 

Józsefné sz. Szebenyi Rozália jogutódjai, egyúttal 

törvényes örökösei (…….) megszerezzék az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és a Kakucs 

864 hrsz. alatt nyilvántartott, belterületi, lakóház, 

udvar, 2 gazdasági épület megnevezésű, 1834 nm 

alapterületű ingatlan 1/1 arányú tulajdonát, elbirtoklás 

és öröklés jogcímén; a jogcímre tekintettel ellenérték 

megfizetése nélkül;  egyben felhatalmazza a Polgármestert 

az átruházáshoz szükséges okiratok aláírására. 

17. 03. 

04. 

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 2019. 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: 2019. március 20. 

(szerda). A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 

3. (szerda)  

 

A támogatás odaítéléséről és az elnyert összeg mértékéről, 

a pályázó társadalmi szervezet közösségi életben - 

rendezvényeken, ünnepeken, oktatásban, társadalmi-, 

sportéletben, szervezésében, lebonyolításában - való aktív 

részvételének, az önkormányzati feladatátvállalás 

mértékének arányában, a Képviselő-testület dönt a pályázat 

benyújtását követő ülésén. 

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül 

– a pályázók értesítést kapnak.  

http://www.kakucs.hu/
http://www.kakucs.hu/


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. (A 

szakmai beszámolót külön papíron, az egészéves 

tevékenység feltüntetésével készítse el a támogatott 

szervezet.) 

 

6. A rendelkezésre álló költségvetési keret terhére a 

megítélendő támogatás mértéke a következő 

rendezvényeken, eseményeken, programokon való aktív 

részvétel, tevékenység figyelembevételével történik: 

1. Böllérfesztivál 

2. Galamb- és kisállattenyésztők kiállítása 

3. II. Magyar Hadsereg katasztrófája emléknap 

4. A magyar kultúra napja 

5. Nyugdíjas klubok közös napja 

6. Március 15. ünnepe 

7. Tájházi húsvét 

8. Tájházak kerékpárnyeregből 

9. Májfaállítás 

10. Vedd fel a kesztyűt – szemétszedési mozgalom 

11. Falunap 

12. 

Főzés a falunapon saját tagság számára - és 

versenyre 

13. Trianoni emléknap 

14. Nosztalgia kupa 

15. Testvér-települési kapcsolat 

16. Szent István ünnepe 

17. Pálinkafesztivál 

18. Nemzeti Gyásznap 

19. Október 23. ünnepe 

20. Szüreti felvonulás 

21. Márton napi vigasság 

22. Irodalmi Kávéház 

23. Adventi Kakucsi Gyertyagyújtás 

24. Adventi Koncert 

25. Újévi koncert 

26. Zenei oktatás támogatása 



A fenti programok, tevékenységek közül egy-egy 

eseményen való részvétel, tevékenység maximum 100 

pontot ér, és a 100 pont a következő tételekből tevődik 

össze: 

főszervező tevékenységért 20 pont 

társszervező tevékenységért 10 pont 

tevékeny közreműködésért a rendezvényen 

(fellépés, társadalmi munka) 

30 pont 

egyesületi szintű részvételért 15 pont 

más egyesülettel történő együttműködésért, 

karitatív tevékenységért, önkormányzati 

feladat átvállalásáért 

25 pont 

A Kakucsi Polgárőrség és a Kakucs Községi 

Sportegyesület támogatására - jellegüket és 

tevékenységüket tekintve - nem a fenti pontozásos rendszer 

alapján kerül sor. 

18. 03. 

04. 

A Székesi úti 

lakókert 

önkormányzati 

tulajdonú 

telkeinek áráról 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hatályon kívül helyezi a tárgyra vonatkozó 123/2010. (11. 

15.) számú Határozatát, és egyúttal a következő 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Székesi úti lakókert önkormányzati 

tulajdonú lakótelkeinek eladási feltételeit az alábbiak 

szerint rögzíti: 

Az Önkormányzat a telkeket összközművel ellátva 

értékesíti.  

A telekalakítás és közműkiépítés magában foglalja: a 

földterületet kimérve, az ivóvízhálózat, a 

szennyvízcsatorna-hálózat és a gázhálózat bekötővezetékét 

a telken belül 1 méterre beállva megépítve, illetve az 

elektromos-hálózatot az utcán kiépítve. A vezetékes ivóvíz 

bekötővezetéke vízfogyasztásmérővel és műanyag-aknával 

együtt értendő. 

Az összközművel ellátott telkek eladási ára az alábbi két 

tételből tevődik össze: 

1./ a földterület árából, mely 3.220 Ft/m2 + ÁFA, továbbá 

2./ a közművek kiépítésének költségéből, amely 

egységesen 1.200.000 Ft + ÁFA telkenként. 

19. 03. 

04. 

zárt 

A Kakucs 568. 

hrsz-ú 

megvásárlásához 

történő 

hozzájárulásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

hozzájárul a 2366 Kakucs, Fő utca 22. szám alatti, 568. 

hrsz-ú, 1019 m2 területű, kivett lakóház, udvar művelési 

ágú ingatlannak a Kakucs Község Önkormányzata részére 

történő megvásárlásához bruttó 34.000.000 Ft összegben. 

A vételár – Tulajdonosokkal (Eladókkal) előzetesen 

egyeztetett - megfizetésének módja:  

a) az Önkormányzat 2019-ben két részletben megfizet 

a Tulajdonosok részére 24.000.000 Ft-ot, melyből 

14.000.000 Ft-ot legkésőbb 2019. április 30-áig, 

míg 10.000.000 Ft-ot legkésőbb 2019. október 15-

éig, 



b) a fennmaradó 10.000.000 Ft-ot legkésőbb 2020. 

június 15-éig fizeti meg az Önkormányzat a 

Tulajdonosok részére.   

A vételár teljes megfizetéséig az ingatlant a Tulajdonosok 

használják. 

 

A Képviselő-testület az ingatlan vételárrészleteit az 

Önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében 

elkülöníti. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza  

- Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy az 

ingatlan megvásárlására vonatkozó adásvételi 

szerződést az Önkormányzat nevében megkösse, és 

Dr. Vancskó Krisztina ügyvédet az ingatlan megvásárlására 

vonatkozó adásvételi 
 


