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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 14-én 

(hétfőn) 15 órai kezdettel, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott 

nyilvános testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testület tagjai közül: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária     jegyző 

Kosibáné Makai Hajnalka bizottsági tag 

Zsifu-Zsók Árpád  helyi lakos 

 

Hiányzik: 

Prohászka Csaba   képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

 

Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 5 képviselő jelen van, a Testület 

határozatképes.  
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Kérlek benneteket, hogy fogadjátok el a meghirdetett napirendi pontokat azzal, hogy az 

Egyebekben egy költségvetést érintő témát kellene sürgősen megtárgyalnunk, valamint Zsifu-

Zsók Árpád szeretné egy témában kikérni a Képviselő-testület véleményét. 

 

A Képviselők a meghirdetett napirendi pontokkal és az „Egyebekben” tárgyalandókkal 

egyhangúlag egyetértettek. 

 

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1. Döntés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 

rendelettervezetről és az önrész elkülönítéséről 

 

2. Kakucs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása  

 

3. Önkormányzati képviselő delegálása a Kakucsi Általános Iskola Intézményi 

Tanácsába 

 

4. Egyebek ... 

 

A napirendek előterjesztője: Szalay István polgármester 

 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária jegyzőt, hitelesítésére pedig Dr. Kendéné 

Toma Mária és Marton Ilona képviselő asszonyokat javaslom. 

 

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesítők 

személyét.  

 

Szalay István polgármester:  
 

A napirendi pontok tárgyalása előtt örömmel bejelentem, hogy az Újhartyánnal közös 

szennyvíztisztító telepünk felújítására benyújtott pályázatunkat a Környezet és Energia 

Operatív Program Irányító Hatóság nyertessé minősítette, s 578 millió forint összegű 

támogatásra érdemesnek ítélte.  

A támogatás 95%-os intenzitású, így a beruházás megvalósulásához a két önkormányzatnak 

közösen 5%-os önerőt kell hozzátennie, ami településünkre vonatkozóan közel 16 millió 

forintot jelent. 

A tájékoztató levelükben foglaltak alapján a támogatás folyósításának előfeltétele: az 

Újhartyán Község Önkormányzata (mint gesztor) és a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 

Központ NKFT (mint közreműködő szervezet) közötti támogatási szerződés megkötése. 

A felújítási, bővítési munkálatokat jövőre tervezzük elkezdeni. 

 

 

1./ Napirendi pont:   Döntés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

szóló rendelettervezetről és az önrész elkülönítéséről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők az előterjesztést megvitatták és egyetértettek az abban foglaltakkal. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy először az előterjesztésben kiadott rendelettervezetről, majd a 

határozati javaslatról döntsenek. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 

Kakucs községben történő végrehajtására - az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) természetbeni juttatásként, térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló 

személynek, aki Kakucson bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén 

életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.    

 

(2) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a 

Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyszerűsített határozattal dönt.  

 

(3) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e 

rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.   

 

2. §  (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa annak a személynek 

biztosítható, akinek családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg 

a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, 

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 

 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek  

a) az aktív korúak ellátásában,  

b) az időskorúak járadékában, 

c) a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők és  



4 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. 

 

(3) Az ellátás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, 

legkésőbb 2014. január 15. napjáig személyesen, ügyfélfogadási időben kell benyújtani a 

Kakucsi Polgármesteri Hivatalba.  

 

(4) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a 

kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi 

adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat 

mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni. 

 

3. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra vonatkozóan csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ingatlanon élő személyek és háztartások számától. 

 

(2) A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 2 m
3
 ingatlanonként. 

 

(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 1. melléklete szerinti átvételi elismervény 

aláírásával igazolja.  

 

4. § A támogatás forrásösszetétele az Önkormányzat számára megállapítandó állami 

támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 2000 Ft/m
3
 + áfa + szállítási költség 

mértékű saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül 

attól, hogy azok az 1. § (3) bekezdésében meghatározott határidőben érkeztek - el kell 

utasítani.  

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. május 2-án hatályát 

veszti. 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán és a www.kakucs.hu honlapon - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a 

felelős. 

 

Szalay István sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról  

szóló önkormányzati rendelet 

1. melléklete 

 

Átvételi elismervény 
Alulírott ……………….………………………………………………………………………..  

 

2366 Kakucs, ……………………………………………... u. ……… sz. alatti lakos  

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális célú tűzifa vásárlási támogatásról szóló önkormányzati rendelet 

alapján megállapított természetbeni juttatásként .......  m
3
 mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

Kakucs, …………………………………………………………….. 

 

………………….…………………………………  

átvevő 

http://www.kakucs.hu/
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2013. (10. 14.) Határozata: 

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó önerő elkülönítéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 184 m3 mennyiségű 

kemény lombos fafajtájú tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be „a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” szóló 

57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján. 

 

A tűzifavásárlás bruttó összköltsége: 3.271.520,- Ft.  

A vásárlás forrásösszetétele:  

- állami támogatás: 2.804.160,- Ft  

- saját forrás: 467.360,- Ft.  

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 184 m3 

mennyiségű tűzifa vásárlásához 467.360,- Ft saját forrást biztosít az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében az ingatlanbevételek megnevezésű előirányzat terhére.  

 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

2./ Napirendi pont: Kakucs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadása  

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

A képviselők részéről a Program tervezetével kapcsolatban kérdés, észrevétel nem 

merült fel. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2013. (10. 14.) Határozata: 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:  
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1. A Képviselő-testület - a határozat mellékletét képező szövegezéssel - elfogadja 

Kakucs Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program aláírásokkal történő ellátásáról és a Türr István Képző és 

Kutató Intézet általi szakvélemény beszerzéséről. 

 

Határidő:  1. - azonnal 

  2. - 2013. október 31. 

Felelős:  polgármester 

 

3./ Napirendi pont: Önkormányzati képviselő delegálása a Kakucsi Általános Iskola 

Intézményi Tanácsába 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az Intézményi Tanácsba az Önkormányzat részéről Oláh 

József képviselő urat delegálja, aki mint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, nemcsak 

az Önkormányzatot, hanem a roma származású gyermekek érdekeit is képviselni tudná a 

Tanácsban.  

 

Marton Ilona képviselő: 

 

Semmi kifogásom a Józsi ellen, csak azért nem Őt szeretném delegált tagnak megválasztani, 

mert Ő a jegyzővel és a gyermekvédelmi tisztségviselővel együtt egyébként is állandó 

meghívottja lesz a Tanácsnak.  

A képviselők közül bárkit szívesen látnék az Intézményi Tanácsban, de a szakmai hozzáértés 

miatt célszerűbbnek látnám pedagógus végzettségű személy megbízását.  

Én Dr. Kendéné Toma Mária képviselő asszonyt javasolnám megválasztani az Önkormányzat 

delegáltjaként. A másik pedagógustársunk, Tóthné Évike szintén részt fog venni az 

Intézményi Tanácsban, de Ő a helyi Római Katolikus Egyház képviseletében. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

Iskolaszék működik-e még az Iskolában? 

 

Marton Ilona képviselő: 

 

Annak idején, amikor még kötelező volt, megalakítottuk, de mióta nem kötelező, nincs 

értelme a működtetésnek a személyi ismétlődések miatt. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Mária! Megkérdezem Tőled, hogy vállalnád-e a jelölést? 

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

Igen. 
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Szalay István polgármester:  

 

És Te, Józsi? 

 

Oláh József képviselő: 

 

Nekem teljesen mindegy, hogy milyen minőségemben leszek ott. Semmi kifogásom Mária 

képviselő-társam jelölése ellen. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Felkérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati 

javaslatról azzal, hogy név szerint megjelölve az Önkormányzat delegáltja: Dr. Kendéné 

Toma Mária. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2013. (10. 14.) Határozata: 

Önkormányzati képviselő delegálása az Általános Iskola Intézményi Tanácsába 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 73. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel - dönt arról, hogy 

a települési Önkormányzat képviseletére 

Dr. Kendéné Toma Mária,  

2366 Kakucs, Galamb utca 2/B. szám alatti lakost 

delegálja a Kakucsi Általános Iskola Intézményi Tanácsába. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

4./ Napirendi pont:  Egyebek… 

 

Szalay István polgármester:  
 

Először is megemlíteném, hogy a Sportegyesület a futballpálya és a hozzá kapcsolódó 

sportöltöző felújításának támogatása céljából az MLSZ-nél pályázott ún. TAO-ból 

visszaosztott pénzre. A pályázat során közel 5,5 millió forintot nyertek, melyet egyrészt a 

pálya körüli korlát és az épület felújítására, másrészt az utánpótlás-nevelésre fordíthatnak. 

Az épületben található egy szoba-konyhás kis lakrész, melyben a gondnok Annus néni lakott. 

Ő mosta a sportolók mezeit, takarította az épületet és környékét, valamint ügyelt a létesítmény 

rendjére. A halála óta nem lakik ott senki, s ha nincsenek ott a sportolók, a pálya területén 

bárki szabadon garázdálkodhat. 

Mint már említettem, a nyáron azzal keresett meg az egyik konyhai dolgozónk, hogy a bank 

elviszi a feje felől a házát, s kérte, hogy ha lehetséges, biztosítsunk számára valamilyen 

lakhatási lehetőséget. Mivel tudtam, hogy üresen áll a sportöltöző ún. szolgálati lakása, 

felajánlottam neki, hogy ott ellakhat. Örült a lehetőségnek, s mondta, hogy cserébe ellátja a 

gondnoki teendőket. 
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Ahhoz viszont, hogy abba a lakásba be lehessen költözni, rendbe kellett rakni. Minősíthetetlen 

állapotban voltak a nyílászárói, az oldalfalai, padlózata, mennyezete, elektromos 

vezetékezése.  

A Sportegyesület megkezdte az épület a felújítását, azonban lehet, hogy kevés lesz a 

pályázaton elnyert pénzük, lehet, hogy az Önkormányzatnak is hozzá kell majd tennie néhány 

százezer forintot. Ezt a pénzt én egyáltalán nem sajnálnám, mert a szolgálati lakás és a tetőzet 

felújításával, illetve az épület új bejárati ajtajának beépítésével hosszú évekre elfogadható 

állapotba kerülne az az épület. 

 

Balogh János képviselő: 

 

Mint a Sportegyesület egyik vezetőségi tagja, folyamatosan végigkövetem a szolgálati lakás 

felújítását, s megállapítottam, hogy nagyon szép munkát végez a kivitelező.  

Ha a tető is megújul, lesz egy szép épületünk, csak félek, meddig lesz épen?  

Ezt azért kérdezem, mert vasárnap kint voltam a meccsen, ahol Kakucs játszott Bugyival. A 

Bugyisiak nyertek, s örömükben rugdosni kezdték az öltöző ajtaját. Rájuk szóltam, s még 

nekik állt feljebb. Mi lett volna, ha vesztenek, mit rúgtak volna még szét az ajtón kívül 

mérgükben? 

Azt gondolom, hogy a sportvezetésnek minden egyes idegen csapat vezetőjével - az épületbe 

történő bemenelt megelőzően - alá kellene íratni egy dokumentumot, melyben nyilatkozzák, 

hogy milyen állapotban vették át a helyiségeket, s amennyiben kárt tesznek bármiben is, azt 

kötelesek megtéríteni. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Persze, lehet írni papírt, de jobb megoldás lenne, ha a sportvezetőség megbízna egy személyt 

az őrzéssel. 

Más. 

A faszerkezetű buszváróinkat 2003-ban, vagyis már 10 éve készítette el a Varró család. Mivel 

már éppen ideje lett a felújításuknak, a festés előtt megkértem őket, hogy nézzék meg, 

melyiken, mit kellene festés előtt javítani.  

Megvizsgálták a buszvárókat, s megállapították, hogy annyira bekoszolódtak, hogy addig nem 

lehet őket lefesteni, amíg teljesen le nem lesznek csiszolva, mivel, ha csiszolás nélkül 

festenénk rájuk, úgyis rövid időn belül ledobnák magukról a festéket a fára ragadt sok, olykor 

zsíros, olajos szennyeződés miatt. Egyúttal felírták azt is, hogy melyiken mit kell pótolni, 

vagy felújítani, s adtak rá egy árajánlatot.  

Az ajánlatukból kiderül, hogy a 8 buszváró esetében lenne: 7 db homlokdeszka-csere, 6 db 

hátsó homlokdeszka-javítás, 1 db új szeméttároló elkészítése, 6 db szeméttároló-javítás, 1 db 

szeméttároló-ajtópótlás, 1 db sarkioszlop-csere és természetesen a 8 db váró teljes 

felcsiszolása. Ezek bruttó munkadíj- és anyagköltsége közel 989 ezer forintot tenne ki, s 

ehhez jönne még a 8 db buszváró kétszeri festése, mely 356 ezer forint, valamint a még 

megvásárolandó festék ára 155 ezer forint lenne. 

Ebből az összegből meg lehetne spórolni a festés árát, mert azt a közmunkásaink is meg 

tudnák csinálni. 

 

A képviselők megvitatták a polgármester úr által elmondottakat, s egyetértettek vele. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Az elhangzottak alapján az alábbi szövegezésű határozati javaslatot fogom feltenni 

szavazásra: 
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„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a község területén lévő 

8 db, önkormányzati tulajdonú buszváró építmény még ebben az évben felújításra kerüljön. 

A Képviselő-testület elfogadja a Varró és Varró Kft.-nek a felújítási munkálatokra vonatkozó - 

2013. október 14-én benyújtott - ajánlatát azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatban szereplő 

festési munkákat nem a Kft.-vel, hanem az Önkormányzat közcélú foglalkoztatottaival kívánja 

elvégeztetni.  

Ennek megfelelően a Kft. ajánlatában foglalt munkadíj- és anyagköltségekre 989.000,-Ft-ot, 

míg a festékvásárlásra 155.000,-Ft-ot különít el a 2013. évi költségvetésben az 

ingatlanbevételek terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Varró és Varró Kft-nél a 

buszvárók felújítási munkálatainak elvégzését az Önkormányzat nevében rendelje meg. 

 

Határidő:   a munkák elvégzésére: 2013. november 30. 

Felelős:  polgármester” 

 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2013. (10. 14.) Határozata: 

A buszvárók felújításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a község területén lévő 8 

db, önkormányzati tulajdonú buszváró építmény még ebben az évben felújításra kerüljön. 

A Képviselő-testület elfogadja a Varró és Varró Kft.-nek a felújítási munkálatokra vonatkozó 

- 2013. október 14-én benyújtott - ajánlatát azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatban szereplő 

festési munkákat nem a Kft.-vel, hanem az Önkormányzat közcélú foglalkoztatottaival 

kívánja elvégeztetni.  

Ennek megfelelően a Kft. ajánlatában foglalt munkadíj- és anyagköltségekre 989.000,-Ft-ot, 

míg a festékvásárlásra 155.000,-Ft-ot különít el a 2013. évi költségvetésben az 

ingatlanbevételek terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Varró és Varró Kft-nél a 

buszvárók felújítási munkálatainak elvégzését az Önkormányzat nevében rendelje meg. 

 

Határidő:  a munkák elvégzésére: 2013. november 30. 

Felelős:  polgármester 

.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Marton Ilona képviselő: 

 

A park játszóterében lévő oszlopokról még nyáron leszerelésre került a libikóka, mert eltört, 

viszont azóta sem lett pótolva másik hintával. Ha nem akarunk oda hintát tetetni, akkor 

legalább szedessük ki a földből kiálló oszlopokat, mert nagyon balesetveszélyesek, a parkban 

játszó kicsik csetlenek-botlanak benne. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Köszönöm az észrevételt. Majd intézkedni fogok, s ha új eszközöket nem lehet rászerelni az 

oszlopokra, akkor ki fogom azokat vetetni. 
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Ha más képviselői észrevétel nincs, megadom a szót Zsifu-Zsók Árpádnak. 

 

Zsifu-Zsók Árpád helyi lakos: 

 

Kedves Képviselő-testület! Azért kértem szót, mert szeretnék adni a falunak. Szeretnék 

felvázolni egy olyan egyedülálló ötletet, amilyen még nincs az országban, de a világon is 

kevés. Engedjék meg, hogy előtte bemutassam településünk egyik lakóját, aki joggal lehetne a 

falu büszkesége. Én nagyon büszke vagyok rá, mert történetesen közeli hozzátartozóm, és 

olyan különleges és egyedülálló dolgokat hoz létre, ami ritkaság! Ő a kertészeti egyetem fiatal 

tanára, és a dísznövény tanszék laboratóriumának vezetője. Hobbija egy olyan növény 

gyűjtése, keresztezése és új fajták előállítása, mely környezeti igényeihez Kakucs tökéletesen 

megfelel. Ezért is választotta Kakucsot lakhelyéül, és én a telkemen adtam neki lehetőséget a 

kutató munkához. Elmondhatom, hogy mára olyan új fajtákat sikerült nemesítéssel 

előállítania, amilyenek a világon még sehol máshol nincsenek. Megmutatom a fényképeket, 

ahol láthatják, hogy az eredetileg üres területen mára egy kis botanikus kertet hoztam létre, 

melyek legnagyobb látványossága a júniustól virágzó közel ezernyi sásliliom. A nemesítési 

munka mellékterméke a megszámlálhatatlan sikertelen, illetve kevésbé sikeres fajta is, 

melyek már nem férnek el a kertben. Felmerült a kérdés, hogy az egyetem botanikus kertjének 

ajándékozza a növényeket. Ekkor találtam ki, hogy nem kellene elpazarolni ezt az értéket, 

hanem a falu javára lehetne fordítani. Létrehozhatnánk egy olyasmi kertet, közparkot, mint 

például a holland tulipános parkok. Egy fákkal, bokrokkal ligetesen beültetett területet, 

sétányok között elterülő virágzó liliomos kertet képzelek el. Tudom, hogy képes lennék 

megvalósítani, hiszen már megvalósítottam egyet, csak kicsiben. Ott van, megnézhetik a 

kertemet. Ha azt dupla területre vetítjük, akkor gyakorlatilag egy kész park. Ennek a 

megvalósításához kérem a segítségüket, támogatásukat.  

 

A Képviselők közül többen hozzászóltak, hogy tetszik nekik az ötlet, de további kérdések 

merülhetnek fel, mint például a kerítés és az öntözés. A terület helyére is több ötlet 

érkezett. 

 

Zsifu-Zsók Árpád helyi lakos: 

 

A területben nem szeretnék kompromisszumot, a hozzám legközelebbi - velem szemközti 

külterület - a legkézenfekvőbb, és véleményem szerint a legalkalmasabb is. A kerítésben és az 

öntözésben kérek némi segítséget, de a telepítést és a további fenntartási munkákat én 

elvállalom. 

  

Oláh József képviselő: 

 

Meddig kellene választ adnunk a javaslatodban foglaltakra? 

 

Zsifu-Zsók Árpád helyi lakos: 

 

Márciusig szeretném tudni a választ, mert ha itt nem lehet, akkor az egész állományt 

áttelepítjük más településre. Vannak jelentkezők, ahol örömmel látnának egy ekkora értéket 

és lehetőséget. De én szeretném, ha Kakucson lenne az ország első ilyen kertje, és nem csak a 

Ring miatt jönnének ide az emberek, hanem a Kakucsi Liliom Kert miatt is, ami egy 

különlegesség lenne. A nemesítő felajánlotta, hogy az új fajták közül az egyik kiválasztott 

legszebb megkaphatná a „kakucsi” név jelzőt, és akkor lenne a kakucsi galambunk mellé egy 

kakucsi liliomunk is.  
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Felkerülnénk a nemzetközi kertek térképére, és Amerikától Ázsiáig a kertészkedők és gyűjtők 

érdeklődésének középpontjába kerülnénk. Egyik látványosság lehetne a sok között 

megtalálható Kakucsi Liliom! Jönnének iskolák, kertész diákok és egyéni érdeklődők. Sok 

lehetőség van egy ilyen parkban. Nem kellene elhalasztani azt a lehetőséget, hogy részesei 

lehetnek egy ilyen különlegesség létrehozásában. Nem máról holnapra teremnek a parkok, 

ennek is kell minimum 4-5 év, ezért el kell kezdeni tavasszal a tervezést, és a fák ültetését. 

Várom a kedvező válaszukat. 

  

A Testület elhatározta, hogy átgondolja és kivizsgálja a lehetőségeket.  

 

Zsifu-Zsók Árpád helyi lakos: 

 

Továbbá szeretném megkérdezni, hogy a március 15-e előtti problémám az emlékmű 

tárgyában milyen fázisban van? Mert megmondom őszintén, hogy október 23-án sem 

szívesen koszorúzok a világháború hőseinek állított emlékműnél. Hol tart az ügy? Mert ha 

akkor felállítjuk az általunk javasolt emléktáblát, akkor is több lenne, mint a mostani semmi. 

  

Szalay István polgármester:  

 

Megkérlek Árpád, hogy az emlékmű tárgyában keresd fel a Kulturális Bizottságot, és együtt 

tegyetek javaslatot a Képviselő-testület elé egy március 15-ei emlékmű felállítása tárgyában. 

 

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

 

  

 Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária      Marton Ilona      

képviselő, hitelesítő                                         képviselő, hitelesítő   

 


