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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 12-én 

(szerdán) 19.00 órai kezdettel, a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

megtartott zárt testületi üléséről. 

 

A mai napon 17 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés folytatása. 

 

 

Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testület tagjai közül: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Marton Ilona              képviselő 

Oláh József              képviselő 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária     aljegyző 

 

Hiányzik: 

Prohászka Csaba   képviselő 

 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

1. Döntés a „Kakucsért Érdemérem”  Kitüntető Díjra benyújtott javaslatról 

 

2. Döntés a „Kakucs Díszpolgára”  Kitüntető Díjra benyújtott javaslatról 

 

 

Marton Ilona képviselő: 
 

Javaslom, hogy mindkét kitüntető díj odaítélésével kapcsolatban titkos szavazás keretében 

döntsünk. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a képviselő asszony javaslatáról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja egyhangúan - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2013. (06. 12.) Határozata: 

Kitüntető díjak odaítélésével kapcsolatban döntés titkos szavazásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kakucsért 

Érdemérem” és a „Kakucs Díszpolgára” Kitüntető Díjakra benyújtott javaslatokról titkos 

szavazással dönt. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   Polgármester  

 

 

Zárt ülés 1. napirendi pontja:   

Döntés a „Kakucsért Érdemérem”  Kitüntető Díjra benyújtott javaslatról 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők megtárgyalták a kitüntető díjra előterjesztett javaslatot, majd a Jogi és 

Szociális Bizottság lebonyolította a titkos szavazást. 

 

Marton Ilona, a Jogi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

A Bizottság megszámolta a „Kakucsért Érdemérem”-re leadott szavazatokat, és a Kálvin 

Zenekarnak az érdeméremmel való kitüntetésére a szavazatot leadó 6 képviselőtől 6 igen 

szavazat érkezett, tehát a titkos szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A titkos szavazás eredményeképpen a 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja egyhangúan 

- 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2013. (06. 12.) Határozata: 

A Kálvin Zenekar „Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2013. évben 

a Kálvin Zenekart 

„Kakucsért Érdemérem” Kitüntető Díjban részesíti  

arra való tekintettel, hogy  

a Zenekar megalakulása óta a kulturális élet területén kimagasló eredményeket ért el,  

mellyel hozzájárult a község társadalmi és művészeti értékeinek növeléséhez. 

 

A díj átadására a 2013. évi falunapi rendezvényen kerül sor. 

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint 

Felelős:  polgármester  

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Zárt ülés 2. napirendi pontja:   

Döntés a „Kakucs Díszpolgára”  Kitüntető Díjra benyújtott javaslatról 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

 

A képviselők megtárgyalták a kitüntető díjra előterjesztett javaslatot, majd a Jogi és 

Szociális Bizottság lebonyolította a titkos szavazást. 

 

 

Marton Ilona, a Jogi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

A Bizottság megszámolta a „Kakucs Díszpolgára” címre leadott szavazatokat, és Jasper 

Lórántnak a díjjal való kitüntetésére a szavazatot leadó 6 képviselőtől 4 igen szavazat, 1 nem 

szavazat és 1 tartózkodás érkezett, tehát a titkos szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A titkos szavazás eredményeképpen a 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 4 igen 

szavazattal 1 ellenében 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2013. (05. 29.) Határozata: 

Jasper Lóránt „Kakucs Díszpolgára” Kitüntető Díjban való részesítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2013. évben 

„Kakucs Díszpolgára” 

kitüntető címet adományoz kiemelkedő társadalmi tevékenysége elismeréseként: 

Jasper Lóránt 

helyi lakosnak, aki munkássága során 

Kakucsért kiemelkedően dolgozott, 

elévülhetetlen érdemeket szerzett a település fejlődése érdekében és 

hozzájárult a község szellemi, kulturális értékei növeléséhez. 

 

A díj átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség keretében kerül sor. 

 

Határidő:  a határozatban foglaltak szerint 

Felelős:  polgármester  
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Marton Ilona képviselő: 
 

Tisztelettel meghívok minden jelenlévőt a szombaton 17 órakor kezdődő iskolai ballagásra. 

Polgármester urat felkérem a Rónay György díj, Tóth Istvánné képviselő asszonyt pedig a Jó 

tanuló, jó sportoló díj átadására. 

 

 

Szalay István, polgármester: 

Más hozzászólás, napirend nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária       Tóth Istvánné 

képviselő, hitelesítő       képviselő, hitelesítő        
 


